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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

PROCESSO Nº:

347-66/1959 – CÓDIGO 636587

REQUERENTE (S):

BOAVENTURA DA SILVA E OUTROS

ADVOGADO (A):

DRA. LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA (OAB/MT 7374-B)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por BOAVENTURA DA SILVA E OUTROS 

para desarquivamento do processo nem epígrafe, com subsequente 

remessa dos autos a cidade de Campo Grande/MS sob o fundamento de 

que o objeto versa sobre discussão tratada na ação que consiste em 

matérias de competência da Justiça Federal.

Na data de 23/02/2018 foi indeferido o pedido uma vez que o processo 

transitou em julgado em março do ano de 1965 (fls. 217/218) e que 

inexistem motivos para remessa à outra Comarca. Ainda, determinou que a 

parte formulasse pedido jurídico relevante e fundamentado nos autos para 

justificar o encaminhamento à Vara Judicial competente para análise.

Todavia, verifica-se que a parte em nada modificou a peça anteriormente 

protocolada, sendo que na nova petição apenas modificou a data e o 

protocolo, insistindo na mesma questão sem atender a determinação da 

presente Diretoria.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido e mantenho a decisão proferida 

anteriormente.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0702411-62.2018.8.11.0001

ADVOGADO:

0703715-96.2018.8.11.0001

BRUNO BOAVENTURA - OAB/MT nº 9.271.

 Vistos, etc.

 Trata-se de Pedidos de Providências em desfavor do Oficial de Justiça 

GUILHERME GARCIA NETO para apuração de supostas faltas funcionais 

praticadas pelo servidor no cumprimento de mandados judiciais.

Pois bem, considerando as reclamações existentes em desfavor do 

referido servidor, após levantamento atualmente constata-se em trâmite 02 

(dois) procedimentos de reclamação disciplinar, quais sejam:

 Pedido de Providência nº 0702411-62.2018.8.11.0001 - Reclamação 

formulado pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá em razão do cumprimento 

impróprio do mandado judicial;

 Neste caso, o Oficial deveria informar que não foi possível a penhora em 

razão da ausência de numerários em favor do requerido (Mario Gonçalo 

Zeferino) eis que este não possuía valor a receber, no entanto, o 

mandado foi cumprido. Também foi possível constatar erro da palavra 

“descaso” por falha na digitação conforme o texto.

 Pedido de Providência nº 0703715-96.2018.8.11.0001 - Ofício nº 

051/2018/Dcm /ECC encaminhada pela Central de Mandados por 

determinação do MM Juiz no processo 1219235 sobre a existência de 

vários mandados atrasados;

 Neste expediente foi informado que se encontravam 96 (noventa e seis) 

mandados criminais e 80 (oitenta) mandados cíveis em aberto e com 63 

(sessenta e três) mandados criminais e 54 (cinquenta e quatro) mandados 

cíveis em atraso no sistema Apolo.

 Após a determinação emanada para regularização de todos os mandados 

no prazo de 20 (vinte) dias, a gestora da Central certificou (mov. 17) que 

todos os mandados foram cumpridos.

Assim, não obstante existir atraso no cumprimento dos mandados, 

verifica-se que a determinação foi cumprida e não houve relato de 

prejuízos, bem como que o esforço do servidor ao cumprimento demonstra 

melhoria em sua conduta funcional, razão pela qual determino o 

ARQUIVAMENTO das reclamações.

 No entanto, advirto o servidor para maior atenção ao prazo de 

cumprimento dos mandados judiciais e ao teor na elaboração das 

certidões a fim de evitar mal, prejuízo processual ou até mesmo processo 

administrativo disciplinar ao próprio servidor.

 Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0714405-87.2018.8.11.0001

 Vistos, etc.

 Trata-se de Pedido de Providências proposto pelo Causídico Ludovico 

Antônio Merighi em desfavor do Oficial de Justiça Nivaldo Franchini, em 

razão de não do descumprimento do mandado judicial a ele distribuído o 

qual pertence ao processo de n° 16314-82.2018.811.0042 da 1ª Vara Esp. 

de Violência Domestica e Familiar da Capital.

 Alega, que o oficial de Justiça deixou dar cumprimento ao mandado 

judicial o qual tinha como finalidade o afastamento do Requerido do Lar e a 

recondução da Requerente ao respectivo.

 Em resposta, sustenta o servidor que ao diligenciar até o endereço 

constante no mandado judicial não foi possível realizar o afastamento do 

Requerido do imóvel em virtude do mesmo encontrar-se fechado, por 

conseguinte entrou em contato telefônico com a parte, o qual informou que 

estava trabalhando e que se prontificava a sair do imóvel de forma 

espontânea pedindo que fosse entregue o mandado judicial a sua 

advogada Sr.ª Ellen Freitas OAB/MT 20.281 que se encontrava no Fórum 

da Capital, a qual exarou ciência no verso do mandado.

 Relatados. Decido.

 Compulsando o expediente verifica-se que a decisão que determinou o 

afastamento da parte requerida do lar foi revogada pelo Douto Magistrado, 

para que as os fatos noticiadas fossem mais bem analisados na Audiência 

de Conciliação que ainda seria realizada.

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

Justiça que apenas procurou agir com precaução e cautela ao dar 

cumprimento ao mandado judicial, em razão da complexidade do ato 

emanado pelo Juízo.

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

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

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

 Por fim, acolho a manifestação do servidor e determino o 

ARQUIVAMENTO da reclamação.

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

as cautelas de praxe.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0730183-97.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

J BUENO CONSULTORES

ADVOGADO (A):

DRA. KARLA LETICIA CURVO BRITES (OAB/MT 25.131)

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de adiantamento da emissão de certidão negativa de 

falência e concordata realizada por J BUENO CONSULTORES no qual 

requer a entrega antecipada do documento para fins de participação de 

licitação (Pregão Presencial n. 056/2018) perante a Prefeitura Municipal de 

Cláudia/MT.

 Verifica-se que a parte instruiu corretamente o expediente, demostrando 

a verossimilhança de suas alegações.

 Dessa forma, DEFIRO a prioridade na expedição da certidão para a data 

de 18/10/2018.

 Remeta-se o expediente à Central de Distribuição do presente Foro para 

as providências pertinentes e após cumprida a determinação, arquive-se o 

presente.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.
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(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 508/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO a apresentação de novo atestado médico, que consta do 

expediente CIA nº. 0729231-21.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº. 503/2018-GRHFC de 11/10/2018, que designou o 

(a) servidor(a) MÁRCIA LUIZA PIRES DE CAMARGO , matrícula nº. 9008, 

Analista Judiciário: Onde se Lê: no período de 09/10/2018 a 23/10/2018. 

Leia-se: no período de 09/10/2018 a 07/11/2018.

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

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

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 509/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Administrativo III Elinet Cândido 

Marim, matrícula nº. 8416, do(a) Juizado Especial Criminal Unificado - 

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

0729773-39.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

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

Técnico Judiciário, lotado(a) na Juizado Especial Criminal Unificado - 

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

Gestor Administrativo III, no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 511/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Merly Heidelind Kim 

Sguarezi, matrícula nº. 12055, do(a) Secretaria - 4ª Vara Especializada em 

Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0729892-97.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) GESINÉLI RODRIGUES LEITE E CAMPOS, 

matrícula nº. 12454, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário - Comarca da Capital - SDCR, para 

exercer, a função de confiança de Gestor Judiciário, no período de 

15/10/2018 a 29/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 512/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

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

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário Substituto Rosevete 

dos Santos Maciel Teixeira, matrícula nº. 1977, do(a) Secretaria - 7ª Vara 

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

nº. 0729956-10.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LUCIANA CRISTINA PISTORE, matrícula nº. 

7988, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 7ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário Substituto, no período de 15/10/2018 a 24/10/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 513/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de 02 (dois) dias de compensatória, pelo 

Gestor Judiciário Substituto Rosevete dos Santos Maciel Teixeira, 

matrícula nº. 1977, do(a) Secretaria - 7ª Vara Criminal - Comarca da 

Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0729954-40.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LUCIANA CRISTINA PISTORE, matrícula nº. 

7988, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 7ª Vara Criminal - 

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

Gestor Judiciário Substituto, no período de 25/10/2018 a 26/10/2018 

(compensatória).

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

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

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 510/2018-GRHFC (2ª Alteração) - Alterar a escala de 

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

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

2018, estabelecida pela Portaria nº. 458/2018-GRHFC de 17/09/2018, das 

19:01h do dia 11/10/2018 até as 11:59h do dia 19/10/2018 e das 19:01h do 

dia 19/10/2018 até as 11:59h do dia 26/10/2018, da área criminal, da 

seguinte forma:

* A Portaria nº 510/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779851 Nr: 33344-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-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$ 

603,69 (seiscentos e três reais e sessenta e nove centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 190,26(cento e 

noventa reais e vinte e seis 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364158 Nr: 1801-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS BEZERRA

 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: 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$ 

690,10 (seiscentos e noventa reais e dez 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$276,67(duzentos e 

setenta e seis reais e sessenta 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.: 239253 Nr: 8111-57.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINA ROSA DE CASTRO SILVA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁBIA BARBOSA DA FONSECA - 

OAB:10.869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-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$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 seis centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930877 Nr: 49749-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG COSTA & COSTA LTDA ME, JAMES KLÉBER 

GOMES DA COSTA, ROSINETE AIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉD. MÚTUO 

DOS LOJ. DE VEST. E CONF. DE CBÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

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

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

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

R$397,09(trezentos e noventa e sete reais e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Fica cientificado de que deverá 

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

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

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação 

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916313 Nr: 40984-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊNIO JOSÉ UES

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

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

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

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

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

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 seis centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1200381 Nr: 4782-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID AGROPASTORIL LTDA, COTTON 

KING LTDA, MUNDIAL COTTON S/A, COTTONORTH TECELAGEM 

CONFECÇÕES S/A, AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S/A, MOINHO SANTO 

ANTONIO S/A, AGROPECUÁRIA SANTA JULIA S/A, ETOILE TECELAGEM E 

CONFECÇÕES LTDA, SAINT GERMANY AGROINDUSTRIAL LTDA, ALAIN 

ROBSON BORGES, ROYAL ETIQUETAS S/A, AÇOLIDER INDUSTRIA E 

LAMINAÇÃO DE AÇO S/A, CONSTRUTORA METTA LTDA, PYRAMID 

CONFECÇÕES S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235.379/SP, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

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

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

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

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

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

54.606,14 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e seis reais e quatorze 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$34.605,14(trinta e quatro mil e 

seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$ 20.000,00(vinte mil reais), para fins da guia de taxa. Fica 
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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.: 912008 Nr: 38203-37.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA FERNANDA AGUILEIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA 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: 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 seis 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.: 1119340 Nr: 18442-49.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RES, LAUDEMIR SILVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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 seis 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.: 1139675 Nr: 27233-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO REIS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/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 seis 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.: 873296 Nr: 12050-64.2014.811.0041

 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: MÁRCIO MONTEZUMA DELGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/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$ 

623,08 (seiscentos e vinte e três reais 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$ 209,65(duzentos e 

nove reais e sessenta 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.: 943046 Nr: 56354-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA SOUZA MAIA

 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:OAB/MT 8506-A

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

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

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

698,56 (seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta 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$ 

285,13(duzentos e oitenta e cinco reais e treze 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 
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Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132913 Nr: 24213-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUZIA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333

 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 seis 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.: 218028 Nr: 37339-14.2005.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ COUTINHO MOTA, VANDERLEY BAFFA 

CLAVERO, IRINEU LUIZ SCHULTES, PAULO ROBERTO FERREIRA, 

ANTONIO ALVES DA SILVA, PAULO SHIMADA, CLÁUDIO DELGADO 

BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELI SOLANGE CAPITULA - 

OAB: PROC. ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON FIALHO BLESSMANN - 

OAB:2737-B

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

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

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

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

condenado nos termos da r. sentença. 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 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, 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. 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.: 715778 Nr: 9827-46.2011.811.0041

 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: JOILSOM MARCIO RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9.255, 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 seis 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.: 1071267 Nr: 55948-93.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REILLY HALLISON PAIÃO

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

MATOGROSSENSE S.A

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

OAB:10483, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9462, 

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 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 seis 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.: 930575 Nr: 49607-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEZINHO MANOEL DE 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 

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 seis 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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365525 Nr: 3343-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->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: ESPÓLIO DE ALTAMIRO CUSTÓDIO DA SILVA, ADAIR 

SANTANA PINHEIRO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYDIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - 

OAB:4.076/MT, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIA REGINA CURSINO 

FERRAZ - OAB:3020/MT, JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ - 

OAB:3050-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$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 seis centavos), para fins da guia de taxa e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 936197 Nr: 52690-12.2014.811.0041

 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: BPODC, BPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDO, KAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

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

devidamente INTIMADA à parte requerida KATERSON ASSIS ALVES, 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 seis centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 955043 Nr: 2633-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉPDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 

OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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 seis 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.: 945542 Nr: 57755-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLIVAN SANTOS DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 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 seis 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.: 1151920 Nr: 32535-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER ANDRE DE ARAUJO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 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 seis 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.: 1085979 Nr: 4260-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE DA COSTA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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 seis 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.: 875431 Nr: 13724-77.2014.811.0041

 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: CILSO DE SOUZA LIMA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos 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 seis 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.: 1171818 Nr: 40919-66.2016.811.0041

 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: ALINOR NUNES PEREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 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$ 

551,19 (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 seis 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.: 959239 Nr: 4489-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULYMEIRE PINTO DA SILVA FREITAS

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, 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 seis 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.: 1241744 Nr: 18618-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOARA TRANSPORTES LTDA

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

OAB:6065/MT, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:OAB/SP 182.424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

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

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

 O DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO. INSURGÊNCIA APRESENTADA APÓS O TRANSCURSO DO 

PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.101/2005. 

INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 

PARA HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. EXTINÇÃO DO 

INCIDENTE DE OFÍCIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 

a decisão de improcedência do incidente de impugnação de crédito. 

Considerando que o incidente de impugnação de crédito foi ajuizado após 

o decurso do prazo previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, a 

insurgência mostra-se intempestiva, autorizando a sua extinção, de ofício, 
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sem resolução de mérito. Não se admite impugnação retardatária em face 

da inexistência de previsão legal, não se mostrando possível a 

interpretação extensiva do art. 10 da Lei nº 11.101/2005, que autoriza o 

ajuizamento de habilitação retardatária de crédito (...). (Agravo de 

Instrumento Nº 70074502709, Sexta Câmara Cível, Tribunal de... Justiça do 

RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/09/2017) 

(negritei). Assim, considerando que o Edital contendo a Relação de 

Credores do Administrador Judicial, foi publicado no Diário Oficial em 01 de 

Dezembro de 2016 (fl. 43); e tendo em vista que a presente impugnação 

foi protocolada somente em 03 de Agosto de 2017, ou seja, fora do prazo 

previsto no art. 8º, da Lei 11.101/05, deve o incidente ser tido por 

intempestivo. Desse modo, não há como admitir a impugnação retardatária, 

não havendo previsão legal para o processamento do presente pedido tal 

como pretende o impugnante. Ante o exposto, declaro extinto o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485, do código 

de Processo civilmesmo código. Custas pelo impugnante, se houver. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232091 Nr: 15550-36.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARION PALLACE HOTEL LTDA - ME, GLEICY MARIA 

DE MORAES BIAVA, 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:6.565/MT, CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA - 

OAB:11460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

MARION PALLACE HOTEL LTDA ME ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (CÓDIGO 1232091), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 13.506,24, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 05, 09 e 14/23).

A recuperanda e o Administrador Judicial manifestam favorável ao pleito 

do autor, ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de 

R$ 9.812,30 (fls. 12/23 e 25/27).

Parecer do Ministério Público (fls. 28/29).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 8.704,61, resultante 

dos autos nº 8010051-73.2015.8.11.0050.

Ocorre que, assiste razão a recuperanda e ao administrador judicial ao 

informar que o crédito do habilitante é de R$ 9.812,30, tendo em vista que 

o cálculo foi atualizado erroneamente pela parte autora.

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

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

determino que o administrador judicial proceda à retificação do crédito de 

MARION PALLACE HOTEL LTDA ME, no quadro de credores da falida, 

para que passe a constar o valor de R$ 9.812,30, classificado como 

quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1292072 Nr: 5585-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JUNIOR DE LIMA ALVARENGA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 1.311, KENIA CRISTINA ALVES NASCIMENTO - 

OAB:23234, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229

 Visto.

ALEX JUNIOR DE LIMA ALVARENGA apresentou IMPUGNAÇÃO A 

RELAÇÃO DE CREDORES, nos autos da falência de COTTON KING LTDA., 

(Código 459997), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

A massa falida do grupo econômico Cotton King Ltda., em conjunto com o 

administrador judicial informaram “a existência de outro procedimento, qual 

seja, o Processo nº 4985-23.2011.811.0041 – Cód. 711906, que por sua 

vez já houvera prolação de sentença a respeito da inclusão do crédito do 

requerente e encontra-se atualmente ARQUIVADO” (sic –fl. 16/17).

 É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, “Há 

coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado”.

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da coisa julgada envolvendo 

o presente incidente e a habi l i tação de crédito nº 

4985-23.2011.811.2011.811.0041 (Código 711906), que já foi inclusive 

sentenciada por este Juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a 

mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da coisa julgada é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, do Código de 

Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da coisa 

julgada, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1258746 Nr: 23928-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA FERREIRA DE SOUZA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

MARCIA FERREIRA DE SOUZA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO 

LTDA (CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

5.466,67, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 18/84 e 97/133).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 

135/139).

Parecer do Ministério Público (fls. 140/141).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Décima Vara Cível da Capital, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 5.466,67, em virtude de honorários 

advocatícios sucumbenciais.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de MARCIA FERREIRA DE SOUZA, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 5.466,67, classificado como concursal 

trabalhista.
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 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1262424 Nr: 25201-92.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA RUIZ E SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

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

SILVA - OAB:6.565/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

LIDIA RUIZ E SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 788,00, 

no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/08, 11/13 e 23/28).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 30/32).

Parecer do Ministério Público (fl. 33).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 788,00, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000490-72.2016.5.23.0106.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de LIDIA RUIZ E SILVA, no quadro de credores da 

falida, no valor de R$ 788,00, classificado como extraconcursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299330 Nr: 8272-47.2018.811.0041

 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: R.R HILARINDO LTDA-ME, RONIMÁRCIO NAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE PEREIRA DOURADOS 

ELLER - OAB:6.407/RO, RONIMARCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

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

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

DJE 05/03/2018) (destaquei)No mesmo sentido é o entendimento do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça:PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da 

distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de 

prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ, AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG 

FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) 

(destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O cancelamento da distribuição, 

por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia 

intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido 

está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o 

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

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

mesmo sentido da decisão recorrida." 3. Agravo Regimental não provido. 

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

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

considerando que apesar de intimado por intermédio do Diário da Justiça 

Eletrônico nº 10263, a parte autora não promoveu o recolhimento das 

custas processuais, nem justificou sua impossibilidade de fazê-lo, 

determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no artigo 290, 

do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

e arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1296913 Nr: 7491-25.2018.811.0041

 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: TOPOMETRO TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA E 

PROJETOS LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, MARLI TOSATI - OAB:155667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica, sem 

necessidade de intimação pessoal do demandante. (TJ/MT, RAC 

122441/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018) 

(destaquei)No mesmo sentido é o entendimento do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O cancelamento da distribuição, por 

falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação 

da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 

AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, 

julgado em 21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)PROCESSUAL CIVIL. 

NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que apesar de intimado por intermédio do Diário da Justiça Eletrônico nº 

10263, a parte autora não promoveu o recolhimento das custas 

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

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

Processo Civil/2015.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1224656 Nr: 13032-73.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AFONSO DOMBROSKI, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6565, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:8.566MT, 

MARCELLE DOMINGUES TINOCO SAAD - OAB:OAB/MT 9.913

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

 Visto.

AFONSO DOMBROSKI ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

139.982,02, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/51 e 56/60).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 62/63).

Parecer do Ministério Público (fls. 64/66).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 139.982,02, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000479-95.2015.5.23.0003.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

inclusão do crédito de AFONSO DOMBROSKI, no quadro de credores da 

falida, no valor de R$ 139.982,02, classificado como extraconcursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1211226 Nr: 8799-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REVERTON DE SOUZA BRITO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 

9764-A

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

REVERTON DE SOUZA BRITO, ingressou com pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua consequente inclusão do 

valor de R$ 10.000,00, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, 

os documentos que entendeu necessários (fls. 05/07).

A recuperanda e o administrador judicial manifestaram pela extinção do 

processo, em razão da litispendência com os autos nº 

15570-27.2017.811.0041 (Código 1232111).

É o relatório do necessário. Decido.

Segundo dispõe o artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, 

verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, sendo que, “uma ação é idêntica à outra quando possui as 

mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” (§ 2º).

 Não há qualquer dúvida acerca da existência da litispendência entre o 

presente pedido de habilitação de crédito e a habilitação nº 

15570-27.2017.811.0041 (Código 1232111), que já foi inclusive 

sentenciada por este juízo, eis que envolve as mesmas partes, possui a 

mesma causa de pedir e os pedidos formulados são os mesmos.

 Oportuno destacar que o exame da litispendência é matéria de ordem 

pública, que pode ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

inclusive de ofício, nos moldes previstos no artigo 485, V, § 3º, do artigo 

485, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, uma vez demonstrada de forma evidente a ocorrência da 

litispendência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1236518 Nr: 17028-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DOS SANTOS FEREIRA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:MT 15.412, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 36.248,32, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/16 e 42/44).

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam pela retificação do 

crédito do autor, para que passe a constar o valor de R$ 36.248,32 (fls. 

46/47 e 48/50).

Parecer do Ministério Público (fls. 51/53).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 36.248,32, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0000851-29.2015.5.23.0008.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA, no quadro 

de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

36.248,32, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1232113 Nr: 15572-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A ABC/ALGAR, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELYSSANDRA MARTINS 

COSTA - OAB:48.612/MG, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Visto.

ALGAR AVIATION TÁXI AÉREO S/A ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a recuperação judicial de 

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (CÓDIGO 1146110), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 52.247,37, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 08/20).

O Administrador Judicial e a recuperanda manifestam pela retificação do 

crédito do autor, para que passe a constar o valor de R$ 52.247,37 (fls. 
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62/63 e 64/67).

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

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruída pela Nota Fiscal 

de Serviços Eletrônica (fls. 09/14), no valor total de R$ 52.247,37.

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

devida atualização, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, 

em consequência, determino que o administrador judicial proceda à 

retificação do crédito de ALGAR AVIATION TÁXI AÉREO S/A, no quadro 

de credores da recuperanda, para que passe a constar o valor de R$ 

52.247,37, classificado como quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

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

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 834612 Nr: 39927-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

DAYCOVAL S/A, LEONARDO RODRIGUES MENDONÇA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CATARATAS DO IGUAÇU - SICREDI, 

ALEXANDRO LERMEN, MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL LTDA, 

OSMAR ALVES DE QUEIROZ, BANCO SAFRA, BANCO BRADESCO S.A., 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, TRESBOMM COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, GUERINO FERRARIN, ANGONESE & CIA 

LTDA, I.RIEDI E CIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA, AMARO CÉSAR CASTILHO, C. VALE COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, SULINVEST FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, SESI - 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO 

GROSSO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

ITAÚ S/A, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), 

MOSCHETTI S/A EMBALAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 

20.495-A, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22.640/A, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

ANDRE PIVETTA FERRARIN - OAB:10023, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769/MT, CERINO LORENZETTI - OAB:39974, CHRISSY LEÃO 

GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR39.599, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB:5395, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237070/SP, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9020, FERNANDO 

FREITAS FERNANDES - OAB:19171, GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:OAB-PR 43.368, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - 

OAB:6780, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - OAB:12415/PR, IRINEU RODEVA 

JUNIOR - OAB:MT 5688-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695, LAUDIO 

LUIZ SODER - OAB:33.371/PR, LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B, MARCELO LOCATELLI - OAB:OAB/PR 37.816, MARCIO 

LUIZ BLAZIUS - OAB:31478, MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-B/MT, MICHAEL FELIPE 

CREMONESE DE SOUZA - OAB:OAB-PR 48.286, MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:OAB/MT 14.903-B, SANDRA KAFIF DAYAN - 

OAB:131646/SP, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT, SERGIO ROBERTO JUCHEM - OAB:5269-RS, THIAGO 

VIZZOTO ROBERTS - OAB:13.079 OAB/MT, TIAGO SCHREINER 

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

- OAB:OAB/MT 3.150-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 (...) Diante das razões acima, julgo prejudicado o pedido de convolação 

do presente feito recuperacional em falência, formulado pelo credor Sul 

Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (fls. 6.647/6.648), 

ante a comprovação do pagamento das parcelas que ensejaram o referido 

pleito. 6.O credor C. Vale Cooperativa Agroindustrial, arrolado na classe 

quirografária com crédito no valor de R$ 1.407.785,60 (um milhão 

quatrocentos e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta 

centavos), informou às fls. 6.649/6.650 a ausência de pagamento das 

primeiras parcelas previstas no plano de recuperação da devedora, 

requerendo, assim, a intimação da recuperanda para apresentar os 

comprovantes de pagamento das quantias devidas, sob pena de 

convolação da presente recuperação judicial em falência.Às fls. 

6.804/6.811, a recuperanda noticia que, até aquela ocasião, o credor teria 

direito ao recebimento de três parcelas atinentes aos meses de 

agosto/2017, novembro/2017 e fevereiro/2018, totalizando o valor de R$ 

16.641,40 (dezesseis mil seiscentos e quarenta e um reais e quarenta 

centavos), os quais foram quitados em decorrência do levantamento da 

quantia de R$ 18.705,79 (dezoito mil setecentos e cinco reais e setenta e 

nove centavos), conforme documentos de fls. 6.809v e 6.810v. Desse 

modo, intime-se o referido credor dando ciência acerca do pagamento 

informado pela recuperanda para requerer o que entender pertinente no 

prazo de 05 (cinco) dias.7.O administrador judicial pretende às fls. 

6.725/6.799 a designação de audiência de gestão para dirimir os assuntos 

relacionados ao pagamento dos créditos trabalhistas. Ocorre que não 

vislumbro necessidade de realização de tal ato processual, razão pela 

qual indefiro a pretensão postulada, uma vez que há numerários nos 

autos, que permanecerá em juízo até que seja comprovado o pagamento 

das obrigações já vencidas previstas no plano, tal como já decidido e 

consignado às fls. 6.705/6.709 (item 1). (...)Intimem-se. Cumpra-se Cuiabá, 

10 de outubro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 834612 Nr: 39927-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

DAYCOVAL S/A, LEONARDO RODRIGUES MENDONÇA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CATARATAS DO IGUAÇU - SICREDI, 

ALEXANDRO LERMEN, MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL LTDA, 

OSMAR ALVES DE QUEIROZ, BANCO SAFRA, BANCO BRADESCO S.A., 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, TRESBOMM COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, GUERINO FERRARIN, ANGONESE & CIA 

LTDA, I.RIEDI E CIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA, AMARO CÉSAR CASTILHO, C. VALE COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, SULINVEST FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, SESI - 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO 

GROSSO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

ITAÚ S/A, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), 

MOSCHETTI S/A EMBALAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 

20.495-A, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22.640/A, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 
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ANDRE PIVETTA FERRARIN - OAB:10023, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769/MT, CERINO LORENZETTI - OAB:39974, CHRISSY LEÃO 

GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR39.599, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB:5395, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237070/SP, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9020, FERNANDO 

FREITAS FERNANDES - OAB:19171, GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:OAB-PR 43.368, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - 

OAB:6780, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - OAB:12415/PR, IRINEU RODEVA 

JUNIOR - OAB:MT 5688-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695, LAUDIO 

LUIZ SODER - OAB:33.371/PR, LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B, MARCELO LOCATELLI - OAB:OAB/PR 37.816, MARCIO 

LUIZ BLAZIUS - OAB:31478, MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-B/MT, MICHAEL FELIPE 

CREMONESE DE SOUZA - OAB:OAB-PR 48.286, MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:OAB/MT 14.903-B, SANDRA KAFIF DAYAN - 

OAB:131646/SP, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT, SERGIO ROBERTO JUCHEM - OAB:5269-RS, THIAGO 

VIZZOTO ROBERTS - OAB:13.079 OAB/MT, TIAGO SCHREINER 

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

- OAB:OAB/MT 3.150-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Em cumprimento a decisão de fls. 6705/6710 item “7”, Intimo os credores e 

interessados para que tomem conhecimento dos relatórios de atividades 

apresentados pelo administrador judicial às fls. 6.311/6.353, 6.354/6.396, 

6.397/6.438, 6.442/6.470, 6.515/6.553, 6.554/6.597, 6.599/6.645 e 

6.652/6.696.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 834612 Nr: 39927-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A, JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

DAYCOVAL S/A, LEONARDO RODRIGUES MENDONÇA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CATARATAS DO IGUAÇU - SICREDI, 

ALEXANDRO LERMEN, MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIAL LTDA, 

OSMAR ALVES DE QUEIROZ, BANCO SAFRA, BANCO BRADESCO S.A., 

EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, TRESBOMM COMERCIO E 

EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA, GUERINO FERRARIN, ANGONESE & CIA 

LTDA, I.RIEDI E CIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A 

- GRUPO ENERGISA, AMARO CÉSAR CASTILHO, C. VALE COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL, WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, SULINVEST FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL, SESI - 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO 

GROSSO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

ITAÚ S/A, COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB), 

MOSCHETTI S/A EMBALAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, MURILLO MACEDO LOBO - 

OAB:14615/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10937, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MT 

20.495-A, ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - OAB:OAB/PR 39.274, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22.640/A, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN - OAB:11.640, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, 

ANDRE PIVETTA FERRARIN - OAB:10023, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CARLOS ARAUZ FILHO - OAB:27171, CARLOS DAVID 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769/MT, CERINO LORENZETTI - OAB:39974, CHRISSY LEÃO 

GIACOMETTI - OAB:15.596/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, CLEVERTON CREMONESE DE SOUZA - 

OAB:OAB/PR39.599, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800/MT, 

EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB:5395, ELAINE PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:237070/SP, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9020, FERNANDO 

FREITAS FERNANDES - OAB:19171, GUILHERME CLIVATI BRANDT - 

OAB:OAB-PR 43.368, GUSTAVO EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - 

OAB:6780, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - OAB:12415/PR, IRINEU RODEVA 

JUNIOR - OAB:MT 5688-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037/MT, LASTHÊNIA DE FREITAS VARÃO - OAB:4.695, LAUDIO 

LUIZ SODER - OAB:33.371/PR, LISIANE DE FATIMA ZORZO - 

OAB:8114-B, MARCELO LOCATELLI - OAB:OAB/PR 37.816, MARCIO 

LUIZ BLAZIUS - OAB:31478, MARCIO RODRIGO FRIZZO - 

OAB:33150/PR, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-B/MT, MICHAEL FELIPE 

CREMONESE DE SOUZA - OAB:OAB-PR 48.286, MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18094, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, RAFAEL COMAR ALENCAR 

- OAB:41585, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094, RODRIGO SAMARTINO 

ALBINO - OAB:OAB/MT 14.903-B, SANDRA KAFIF DAYAN - 

OAB:131646/SP, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT, SERGIO ROBERTO JUCHEM - OAB:5269-RS, THIAGO 

VIZZOTO ROBERTS - OAB:13.079 OAB/MT, TIAGO SCHREINER 

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

- OAB:OAB/MT 3.150-A, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de publicação integral 

dos itens 4, 8, 9, 11, 12 e 13 da decisão/despacho proferido de fls. 

7.767/7.774, colaciono-os para tal fim: "(...)4. A recuperanda, às fls. 

6.804/6.811, manifesta a não concordância com a anulação da cláusula 

9.4 do aditivo ao plano com relação à classe trabalhista, sob a justificativa 

de que não há tratamento diferenciado dispendido a mesma classe, visto 

que aos credores diligentes e presentes na Assembleia Geral de Credores 

foi dado tratamento igualitário. Ocorre que a insurgência da recuperanda, 

na verdade, traduz-se em verdadeira pretensão de revisar matéria já 

decidida por este juízo e que deveria ser atacada por meio do recurso 

cabível e não por simples petição, configurando-se, portanto, a preclusão 

da matéria. Assim, ressalta-se, mais uma vez, que os créditos trabalhistas 

deverão ser quitados nos termos dispostos na cláusula 9.1 do plano de 

recuperação judicial, tal como foi decidido às fls. 6.705/6.709.(...)8. 

Intimem-se a recuperanda, os credores e demais interessados para 

tomarem ciência acerca dos relatórios de atividades acostados às fls. 

6.725/6999, 6.838/6.883, 7.384/7.425, 7.426/7.464 e 7.482/7.600. 9. 

Ciência à recuperanda, aos credores e interessados acerca do conteúdo 

do expediente juntado à fl. 6.803. (...)11. Intime-se a recuperanda para que 

tome conhecimento das informações contida às fls. 6.802 e 6.885/6.887, 

correspondes à indicação de conta bancária pelos credores Banco Safra 

S/A e Sul Invest Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, 

respectivamente, para pagamento de seus créditos. 12. Ciência à 

recuperanda e ao administrador judicial quanto aos endereços informados 

à fl. 6.884. 13. Intimem-se os credores e o administrador judicial acerca 

dos comprovantes de pagamento juntados às fls. 6.888/7.335 e 

7.601/7.764 para se manifestarem sobre o que entender pertinente. 

(...)Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 10 de outubro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 781862 Nr: 35481-98.2012.811.0041

 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: SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 
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BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação da parte autora via 

imprensa, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o 

feito para intimá-la pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 930939 Nr: 49783-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

EIRELLI, ITAMAR VERAS DA SILVA, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5362, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação da parte autora via 

imprensa, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o 

feito para intimá-la pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206865 Nr: 7365-09.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATEMILSON SILVA PEREIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação da parte autora via 

imprensa, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o 

feito para intimá-la pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Em cumprimento ao item 9 da r.decisão de fls. 6155/6157, tendo em vista 

a ausência de intimação do credor WANDERSON RAMOS DA SILVA, 

promovo a republicação da decisão supra descrita para tal fim: "(...)9. 

Diante do noticiado às fls. 6.072/6073, resta prejudicada a análise do 

petitório de fls. 6.053/6.064. (...). Intimen-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 985434 Nr: 16506-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E SERVIÇOS 

LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

SAFRA S.A, EL CONDOR INDUSTRIA COMÉRCIO E CONTROLE 

TECNOLÓGICO LTDA, METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA, 

AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA, TIGRES S/A - 

TUBOS E CONEXÕES, GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, INTERCEMENT BRASIL S/A, FAZENDA 

NACIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO, CARAMORI MÁQUINIAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, ANA VIRGINIA SOARES CORTEZ, LUCCAS J. M. 

DE OLIVEIRA - ME, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERAÇÃO 

LTDA, CERAMICA BARUC LTDA, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO 

BENEDITO LTDA., BANCO DO BRASIL S/A, AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, GERDAU AÇOS LONGOS S/A, ARNALDO SILVA 

MONTEIRO, MARCILENE RODRIGUES SANTANA NUNES, COMFAL 

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-ME, JONATHAN DA COSTA CORREA, 

CERÂMICA CARMELO FIOR LTDA - ME, DIEGO RODRIGO MALESCZA, 

LEOMAR FERREIRA E SILVA, ALEXANDRA MARIA SILVA CONCEIÇÃO, 

CELSO SEBASTIÃO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA - 

OAB:OAB/SP 326.004, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RODRIGO LEITE BARROS ZANIN - OAB:12129-A, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107/MT, ALAN PIZZOLATTO - OAB:67642, 

ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA - OAB:38901, ALEXANDRY 

CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, ALINE SILVA 

MICELI DE ABREU - OAB:281733, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 
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OAB:15.948/MT, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, CINARA 

CAMPOS CARNEIRO - OAB:8521/O, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939/MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, EDUARDO 

CESAR PADOVANI - OAB:234.883-SP, EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, EDUARDO SILVA GATTI - OAB:234531, ELIANE 

APARECIDA MARQUES QUINELLATO - OAB:17.406/MT, FABIANA 

SEVERINO DA SILVA - OAB:12747/MT, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 

19.023-A, FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA - OAB:232.618-SP, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT, JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, 

KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS - OAB:38044, LUCAS 

VASCONCELOS PERRONE - OAB:, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:15169, 

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIA 

LUIZA LEAL CHAVES RUSAFA - OAB:204831, MIGUEL JUAREZ 

ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 16.216, Pablo Dotto - OAB:147434/SP, RAFAEL 

NAVARRO SILVA - OAB:260.233/SP, REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, RENATO MULINARI - OAB:47342/RS, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3150-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901, VITOR 

DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15300/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o credor VOTORANTIM 

CIMENTOS S/A, por intermédio de seu causídico CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI (OAB/SP 357.590), para, no prazo de 05 dias, regularizar a 

representação processual, juntando aos autos procuração outorgada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191462 Nr: 1871-66.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PAULO THOMAS SILVEIRA SUMMCHEN, 

CLAUDISARA CORREA SUMMCHEN, FABIO HELENE LESSA, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, luiz alexandre cristaldo - OAB:, RUI BUENO FERRAZ - 

OAB:9256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/O-MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:266539-SP, FABRINA ELY 

GOUVÊA F. JUNQUEIRA - OAB:6.638

 Impulsiono o feito e intimo o Administrador Judicial para que que se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 829237 Nr: 35057-22.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELE BANCO FOMENTO COMERCIAL E 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ARÉDIO FERREIRA 

FILHO - OAB:11.295/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BENEVIDES 

CAMPOS - OAB:285.896, FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES - 

OAB:134.514, PAULO EDSON FERREIRA FILHO - OAB:272354

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação da parte requerida, sem 

nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o feito para intimar o 

Administrador Judicial para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco 

(05) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 813269 Nr: 19746-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO TEODORO DOS ANJOS, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRÔNOMICOS LTDA

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

OAB:9.237/MT, CLEIMAR FERREIRA RIBEIRO - OAB:8033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Certrifico que, decorreu prazo legal da intimação do Administrador 

Judicial, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o feito 

para republicação da intimação do Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 877368 Nr: 15029-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA SOUZA MAIA, EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA.

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

MIRANDA - OAB:9.779/MT, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10.842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Certrifico que, decorreu prazo legal da intimação do Administrador 

Judicial, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, que impulsiono o feito 

para republicação da intimação do Administrador Judicial para que se 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 893936 Nr: 25853-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MELLO LEAL - 

OAB:160120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Certifico que, tendo em vista a não intimação do Advogado da 

Administradora Judicial, envio para publicação, a intimação para que a 

Administradora Judicial Lorga & Milejevs Advogados e Associados se 

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1268235 Nr: 27094-21.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP, BANCO DECLAGE LANDEN BRASIL 

S.A., HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A., HSBS BANK BRASIL S/A, BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA 

- OAB:21.387/B, ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 
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OAB:12.560/MT, CARMINE TIANO NETO - OAB:232.876 OAB/SP, CÉSAR 

AUGUSTO TERRA - OAB:OAB/PR 17.556, EDSON TADASHI UEDA - 

OAB:128.261 OAB/SP, GILBERTO STINGLIN LOTH - OAB:34230/PR, 

JOÃO LEONELHO GABARDO FILHO - OAB:16.948 OAB/PR, JORGE LUIS 

ZANON - OAB:14.705/RS, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, JORGE LUIZ ZANON - OAB:9.975-A OAB/MT, 

JUSCILENE VIEIRA DOS SANTOS - OAB:7236/MT, LUCIA HELENA 

BARBOSA ZOTARELI - OAB:233.643 OAB/SP, MARDEN 

E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT, MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:7.320

 Impulsiono o feito, procedo à intimação da decisão exarada à fl. 64, 

conforme decisão de fl.71, para que sejam intimados os credores em 

nome de seus advogados constituídos nos autos da falência, bem como 

em nome dos demais interessados: ``Visto. Trata-se de PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO formulado por BANCO SAFRA S/A, com fundamento no 

disposto nos artigos 85 e seguintes da Lei 11.101/05, visando a restituição 

dos bens indicados às fls. 06/07, que se encontram na posse da falida 

TETRANS TERRAPLANAGEM E TRANSPORTADORA LTDA EPP E 

OUTRAS, ao argumento de que seu crédito deve ser excluído da lista da 

devedora, por ser garantido por alienação fiduciária de bens móveis. 

Preenchidos os requisitos do art. 87, da Lei n.º 11.101/2005, e obedecido 

os pressupostos gerais dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, que se aplica 

subsidiariamente à L.R.F, RECEBO a presente ação de restituição de bens. 

No impulso do processo, determino a intimação dos falidos, credores e do 

administrador judicial para manifestação, no prazo sucessivo de 5 (cinco) 

dias úteis, ressaltando que a manifestação contrária à restituição será 

recebida como contestação. Determino ainda, que a intimação dos 

interessados com advogados constituídos nos autos da falência seja feita 

por publicação oficial, ao passo que os demais deverão ser intimados por 

edital. Consigno que o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT, para 

indisponibilidade dos bens objeto desta ação, será analisado após a 

manifestação das partes interessadas. Após, encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público para parecer. Intimem-se. Cumpra-se’’.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1235424 Nr: 16633-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, 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:6.565/MT, ROGÉRIO DE ALMEIDA PINTO GUIMARÃES 

(PROCURADOR DO TRABALHO) - OAB:PROC. TRABALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1009169-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIAMAR CAETANO DA SILVA (ADVOGADO(A))

IZABEL BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LAZARO CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADALTO DE SOUSA (RÉU)

CLAUDIVAN FERREIRA DA COSTA (RÉU)

FRANCISCO LOPES MOREIRA (RÉU)

E OUTROS (RÉU)

OTANIBA MORAIS SILVA (RÉU)

EDVALDO ANTONIO DE SANTANA (RÉU)

RÉUS DECONHECIDOS, INOMINDADOS E INCECRTOS CITADOS POR 

EDITAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A a Parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006053-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA (ADVOGADO(A))

HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO (AUTOR(A))

OSMAR FRONER DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DIAS (RÉU)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SILVIO DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

SEBASTIAO DUARTE MAIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBERTO MAGALHAES PINTO (TESTEMUNHA)

SERGIO FERNANDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANTUNES DE FRANCA (TESTEMUNHA)

JOAO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

OZENIL CARLOS DA CRUZ (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO ARTUR BATISTA GOMES (TESTEMUNHA)

ANDERSON ALVES MURTINHO (TESTEMUNHA)

 

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: 1000418-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (AUTOR(A))

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO (AUTOR(A))

FILIPE MAIA BROETO NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR (RÉU)

MOVIMENTO TREZE DE MAIO (RÉU)

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA (RÉU)

DONA ROZI (RÉU)

MOVIMENTO VALE JAMANXIM BR 163 - MVJ - BR 163 (RÉU)

JESSICA DAUFEMBACH MACIEL (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILIANE SOUZA OAB - 672.233.462-72 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1000418-82.2018.8.11.0041 ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO e 

outros MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA e outros 

(4) Certifico que, nos termos do Provimento nº 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, nos 

termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 
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sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018. Amanda Meira Florentino Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016244-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

JOAO GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

CLEIDEANE JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

DANIEL REINALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAIVER (RÉU)

OUTROS (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM PROVIDENCIAR A SUA PUBLICAÇÃO NOS 

TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026691-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

KATIA VALADARES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026691-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): KATIA VALADARES SILVA RÉU: 

ELMO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Vistos. Trata-se de 

ação de usucapião cumulada com interdito proibitório proposta por KATIA 

VALADARES SILVA, contra ELMO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, tendo por objeto os 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. Em 05/10/2018, este juízo acolheu emenda da parte autora e 

designou audiência para justificação do alegado, bem como determinou a 

citação e intimação da parte ré, além da reunião do feito com a ação 

possessória proposta pela empresa (id. 15519932). No entanto, insigne 

destacar que na pendência de ação possessória é vedado o 

reconhecimento do domínio, conforme dispõe o art. 557 do CPC, que 

dispõe: “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor 

quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a 

pretensão for deduzida em face de terceira pessoa”. Insigne ressaltar, 

portanto, que a cumulação de pedidos é lícita, desde que, dentre eles haja 

compatibilidade, conforme dispõe o art. 327, §1º, I do CPC, o que não é o 

caso em comento. Portanto, chamo o feito à ordem, para revogar a 

decisão de id. 15519932, e, nos termos do art. 321 do CPC, intimar a parte 

autora, via DJE, para, em 15 dias, emendar a inicial, novamente, a fim de 

emendar à inicial informar se pretende o reconhecimento do domínio ou a 

proteção possessória sobre os mencionados imóveis, uma vez se 

tratarem de pedidos incompatíveis, sob pena de indeferimento da inicial. À 

secretaria, determino: 1. INTIMO a parte autora, via DJE, desta decisão. 2. 

Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos para decisão. Cuiabá, 

15 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1022055-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA (ADVOGADO(A))

RONALDO DOMINGOS DO CARMO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EMBARGADO)

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (EMBARGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1022055-89.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: RONALDO DOMINGOS DO 

CARMO EMBARGADO: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, 

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA Vistos. Ronaldo Domingos do 

Carmos ajuizou a presente ação de embargos de terceiros contra Adriana 

Lisiangley Toyotomy Santanta e Cristian Kelley Toyotomy Santanta, 

visando à manutenção na posse ante a ameaça de constrição de um 

imóvel urbano localizado na Rua Luiz Carlos Pinheiro, nº 288, bairro Santa 

Helena, nesta Capital-MT. Aduz o embargante que é vizinho do imóvel em 

litígio nos autos da ação possessória PJE nº 1027810-31.2017, em trâmite 

perante esta Vara Especializada, ajuizada pela Sra. Adriana Lisiangley 

Toyotomy Santanta contra Cristian Kelley Toyotomy Santanta. Instruiu os 

embargos com os documentos de id. 14282909 ao id. 14282940. Em 

25/07/2018, esta Magistrada verificou que o advogado do embargante 

patrocinava a defesa da embargada Cristian Kelley Toyotomy Santanta 

nos autos da ação possessória nº 1027810-31.2017 e determinou que 

este esclarecesse a situação do patrocínio simultâneo, bem como corrigiu 

ex officio o valor da causa e determinou que o embargante comprovasse 

a alegada hipossuficiência (id. 14369940). No id. 14404006, o embargante 

opôs embargos de declaração ao argumento de omissão, além de negar a 

existência de conluio entre o embargante a embargada Cristian Kelley. 

Ainda, o recurso foi instruído com os documentos carreados ao id. 

14793874 ao id. 14793980. Em 17/08/2018, o embargante pugnou pela 

desistência da ação e extinção da lide (id. 14816576). É o relatório. 

Decido. É lícito à parte embargante desistir da ação e, uma vez 

homologado seu pedido, o processo é extinto nos termos do art. 485, VIII 

do CPC. Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência do 

prosseguimento do processo ou desistência da ação é um negócio jurídico 

uniliteral do demandante, a princípio sem necessidade do consentimento 

do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição processual 

(autor), adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único 

do art. 200 do CPC dispõe, também, que a desistência somente produz 

efeito após homologada pelo juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Compulsando os autos, 

verifico que o pedido de desistência foi assinado por advogado legalmente 

constituído com poderes específicos para tanto (id. 14282909, pg. 02), 

bem como que sequer houve a citação das embargadas. Isto posto, não 

havendo mais razão para tramitação deste lide, diante do expresso pedido 

de desistência da parte autora, bem como diante da ausência de citação 

da parte ré, nos termos do art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, 

homologo o pedido de desistência e, por conseguinte, julgo extinto, sem 

resolução do mérito, a presente ação de embargos de terceiros. Condeno 

a parte embargos ao pagamento de custas processuais, conforme 

disposto no art. 90 do CPC, mas deixo de condena-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, posto que sequer houve citação. INTIMO a parte 

embargante, via DJE, desta decisão. Decorrido o prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. ed. – Salvador: ed. 

JusPodivm, 2018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1015521-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA SAAD MURAD (AUTOR(A))

GUSTAVO GOMES GARCIA (ADVOGADO(A))

RAMIRO MURAD FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELSON NUNES (RÉU)

EDILSON FRANCISCO NUNES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1015521-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): RAMIRO MURAD FILHO, MARIA 

CRISTINA SAAD MURAD RÉU: EDILSON FRANCISCO NUNES, GELSON 

NUNES Vistos. RAMIRO MURAD FILHO e sua esposa MARIA CRISTINA 

SAAD MURAD ajuizaram a presente ação de reintegração de posse com 
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pedido liminar contra EDILSON FRANCISCO NUNES, GELSON NUNES e 

DEMAIS INVASORES, tendo como objeto um imóvel rural denominado 

fazenda São Luiz do Araguaia/MT que alegaram ter sido supostamente 

esbulhada em aproximadamente 97 hectares pelos réus e irmãos. A ação 

foi inicialmente distribuída no Juízo de alto Araguaia/MT que declinou da 

competência para processamento e julgamento dos presentes autos em 

favor deste juízo especializado. Redistribuído os autos, este juízo 

determinou a emenda da inicial para que os autores comprovassem o 

pagamento das custas e taxas processuais ou requerer o que de Direito 

(id. 7304030). Id. 8801531; 8801552 e 881553 emenda a inicial. Id. 

8887102 certidão do Gestor deste Juízo informando que a guia de custas 

referem-se a autos diversos. Id. 9214502 determinação de vista ao 

Ministério Público. Id. 9267709 manifestação do Ministério Público pela 

ausência de interesse na causa por não visualizar no caso em questão o 

conflito coletivo pela posse de terra rural ou interesse social. Assim, esta 

Magistrada determinou que a parte autora promovesse à emenda da inicial 

a fim de que fosse apresentado memorial descritivo e localização da área, 

sob pena de indeferimento da inicial e, após, expedição de precatório para 

o juízo da Comarca de Alta Araguaia-MT a fim de que fosse 

confeccionado auto de constatação do imóvel (id. 9713597). No entanto, 

diante da inércia da parte certificada no id. 10604219, foi determinada sua 

intimação da dar prosseguimento à lide, sob pena de extinção (id. 

11284981). Entretanto, mais uma vez a parte se portou silente (id. 

11661001), sendo, portanto expedido precatória para sua intimação 

pessoal cumprida em 25/04/2018, conforme certidão lançada no id. 

13112761, pg. 9. É o relatório. Decido. Está mais do que evidente de que a 

parte autora não possui interesse no prosseguimento da ação, eis que o 

processo está parado aguardando que fosse emendada à inicial para 

identificação/delimitação do imóvel, pressuposto indispensável para 

prosseguimento da lide. A omissão da parte autora, que apesar de 

devidamente intimada não deu o devido andamento, caracteriza o 

abandono da ação e a extinção da lide sem resolução do mérito. Saliento, 

por proêmio, que não há como se ter certeza se o presente feito se trata 

de ação coletiva pela disputa de imóvel rural, uma vez que a autora 

menciona se tratar de área em outra comarca (Alto Araguaia-MT) com 

área de 97 hectares, mas o d. representante do Ministério Público não 

vislumbrou se tratar de litígio pela posse de área agrária. Sobre o tema, 

preleciona de Antônio Claudio Costa em sua obra : “A atividade de impulso 

do autor expressa pelo ônus que lhe é atribuído de dar andamento ao 

processo – é pressuposto processual de desenvolvimento. Somada a 

negligência do autor à inércia do réu, que também tem interesse na 

solução do litígio, impõe a lei, passado um ano, a extinção do processo, 

observadas as cautelas do § 1º. A inércia por tão longo período faz 

presumir que desapareceu o interesse pelo processo, o que, no entanto, 

não pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado (§ 3º). (...)” Nos autos 

em comento, a parte autora foi intimada por seu advogado para dar 

andamento ao feito, no entanto, se manteve inerte, conforme certidão 

lançada no id. 11661001 e, em seguida, intimada pessoalmente, a parte 

autora novamente nada manifestou (id. 14209228). Portanto, patente que a 

parte autora não tem mais interesse na lide. Com relação ao que dispõe o 

parágrafo 6º do art. 485, do CPC, é importante ressaltar que, em que pese 

manifestação de fls. 122/123 ofertada pelos réus, estes jamais ofertaram 

contestação o que, também, demonstra desinteresse na ação. Ante o 

exposto, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo 

Civil, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito e, por 

conseguinte, revogo a liminar deferida às fls. 56/59. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais, mas deixo de condena-la 

ao pagamento de honorários advocatícios, posto que sequer houve 

contestação. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com os 

procedimentos de praxe, sem custas. INTIMO as partes desta decisão, via 

DJE. Dê ciência ao Ministério Público. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (RÉU)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (RÉU)

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a necessidade 

de redesignar a audiência nos autos em apenso, designo audiência de 

saneamento para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h30min. Cuiabá, 15 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1025495-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELLI BEATRIZ ROSA REZENDE GONCALVES (ADVOGADO(A))

VANILDO GALDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA JUSTINO SIMOES (RÉU)

Outros Interessados:

VANILDO GALDINO DA SILVA (REPRESENTADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1025495-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): VANILDO GALDINO DA SILVA 

RÉU: DALVA JUSTINO SIMOES Sentença em anexo (PDF) CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030975-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE FERREIRA DE LIMA (RÉU)

CRISTINA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. A parte autora foi intimada 

conforme decisão de Id. 1554794, para emendar a inicial e trazer 

documentos hábeis à demonstração de sua hipossuficiência. O autor, no 

entanto, ao invés de apresentar os documentos solicitados, requereu a 

reconsideração da decisão, conforme petição de Id. 17562850. Decido. 

Acerca do pedido da justiça gratuita dispõe o CPC: 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. § 2º O juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, 

devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação 

do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso dos autos, o autor 

não demonstrou que faz jus à concessão do benefício da gratuidade 

judiciária, uma vez que sequer trouxe aos autos uma declaração de 

hipossuficiência que possua presunção de veracidade, nos termos do 

artigo 99, §3º do CPC. Foi inclusive, oportunizado à parte trazer aos autos 

elementos que comprovassem a sua situação de hipossuficiência, sem 

que o pedido fosse indeferido, mas a parte não trouxe aos autos os 

documentos, nos termos do artigo 99, §2º do CPC. Desta forma, ante a 

ausência de demonstração dos requisitos autorizadores à concessão, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA pretendido pela parte 

autora em sua inicial e determino o recolhimento, no prazo quinze dias, sob 

pena de extinção do feito, e cancelamento da distribuição, nos termos do 

artigo 290 do CPC. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos 

conclusos. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1027653-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOAQUIM DOMINGOS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO BASTOS RAMBO (RÉU)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (RÉU)

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a necessidade 

de redesignar a audiência nos autos em apenso, designo audiência de 

saneamento para o dia 17 de dezembro de 2018, às 14h30min. Cuiabá, 15 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029316-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZI GABRIELLI DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

PRISCILA DALL AGNOL (ADVOGADO(A))

ZOZIMO JOSE DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

NICHOLLAS MEAKO DE MOURA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DA SILVA NEVES (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO Vistos. 

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, ajuizada 

por MONIZI GABRIELLI DE MOURA GOMES, NICHOLLAS MEAKO DE 

MOURA GOMES E ZÓZIMO JOSÉ DE MOURA GOMES contra PAULO 

CESAR DA SILVA NEVES, requerendo a propeteção possessória de um 

imóvel rural localizado na Rua O, Quadra 14, Lote 07 e 08, loteamento 

Condomínio Rural Batec – Coxipó do Ouro, Cuiabá-MT. Aduz os autores 

que são legítimos proprietários dos imóveis em litígio, recebidos por 

inventário de Zózimo Dias de Moura no ano de 1996, ficando sob os 

cuidados da senhora Sebastiana, Avó do autores, até o ano de 2008. 

Alegam que com o falecimento da Senhora Sebastiana, a autora Monizzi 

foi emancipada e passou a administrar os imóveis deixados pelo seu avô, 

e no ano de 2010, após furtos na propriedade, foram procurados pelo réu 

e sua esposa que pediram autorização para morar no local, alegando 

dificuldades financeiras. Alegam ainda que no ano de 2017, decidiram 

vender o imóvel por questões financeiras, e após tentaram por diversas 

vezes, o réu informou que só sairá da chácara mediante indenização por 

todos os anos que ali viveu. Instruiu a inicial com os documentos de id. 

15183596 ao id. 15183654. Inicialmente, a ação foi distribuída perante o d. 

juízo da Quinta Vara Cível desta Capital/MT, que declinou a competência 

para esta Vara Especializada (id. 15185532). Entretanto, não obstante o 

arrazoado exposto pela parte autora e a documentação juntada, entendo 

necessária à realização da audiência para justificação do alegado, nos 

termos do art. 562, do CPC, para melhor esclarecimento sobre a sua 

posse e esbulho no imóvel em litígio. Desta forma, DETERMINO: 1. INTIMO 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 

03/12/2018 às 13h30min. 3. CITEM-SE o réu para contestar a ação no 

prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ressaltando que o prazo para a defesa 

começa a contar a partir da intimação da decisão que deferir ou não a 

medida liminar (art. 564, parágrafo único, CPC), bem como INTIME-O para 

comparecer à audiência de justificação na data designada, esclarecendo 

que poderá intervir, desde que o faça por intermédio de advogado. 4. 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária pretendidos, nos termos do 

art. 98 do CPC, ante a comprovação da hipossuficiência. Cuiabá/MT, 08 de 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029331-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

KARINA INOUE (AUTOR(A))

THIAGO INOUE (AUTOR(A))

KLEBER INOUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON BATISTA DE JESUS (RÉU)

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA (ADVOGADO(A))

JOANA DARK (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 
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1029331-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): KARINA INOUE, THIAGO INOUE, 

KLEBER INOUE RÉU: AILTON BATISTA DE JESUS, JOANA DARK Vistos. O 

autor requereu a correção de trecho da decisão que concedeu o mandado 

liminar de reintegração de posse, onde nela se fez constar a expedição de 

carta precatória para a comarca de Jaciara-MT (id. 13052412). 

Compulsando os autos, verifico que o autor assiste razão, uma vez que o 

imóvel rural é localizado nesta capital, e na decisão se fez constar 

erroneamente a expedição de carta precatória para outra comarca. Desta 

feita, retifico o item “1”, letra “a” da decisão de id. 12938739, para onde se 

fez constar: “1 – Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO das 

requerentes na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão 

encaminhando-se por carta precatória para cumprimento. a- O mandado 

deverá ser encaminhado por carta precatória à Comarca de Jaciara/MT, 

ressaltando-se que o seu cumprimento deverá se dar através do COMITE 

ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista 

tratar-se de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, 

nos termos do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 

2012, que deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 

15 dias e o cumprimento da liminar dentro de 45”. Fazer constar: “1 – 

Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO das requerentes na posse do 

imóvel e intimação dos réus desta decisão. a- ressaltando-se que o seu 

cumprimento deverá se dar através do COMITE ESTATUAL DE 

ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista tratar-se de 

conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, nos termos do 

que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012, que deverá 

providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 15 dias e o 

cumprimento da liminar dentro de 45.” Cumpra-se expedindo o necessário. 

Cuiabá, 9 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018323-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DO EDIFICIO SAINT MIKHAEL (AUTOR(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Samuel Richard Decker Neto (ADVOGADO(A))

AQUILES RODOLFO FALCAO (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse proposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT 

MIKHAEL, inicialmente contra AQUILES, posteriormente identificado como 

AQUILES RODOLFO FALCÃO, tendo AQUILES RODOLFO FALCÃO, como 

objeto uma pequena área localizada aos fundos do condomínio, após o 

muro do referido, que alegou ser de sua posse e propriedade e ter sido 

clandestinamente ocupada pelo morador/vizinho, ora réu, em 2017, 

através de desmatamento e plantação de bananeira. Com a inicial vieram 

os did. 8115472; 8115470; 8115478; 8115467; id. 8115464; 8115441; 

8115436; 8115432; 8115491 e id. 8115496. O réu ofertou sua contestação 

conforme Id. 9011488, juntando documentos de Id. 9011499; 9011503; 

9011509; 9011527; 9011542; 9011551; 9011560; 9011577; 9011597; 

9011611; 9011638; 9011653; 9011693; 9011951; 9011963; 9011969; 

9011978; 9011987; 9011991; 9012001; 9012017; 9012051; 9012065; 

9012077 e 9012099. A liminar foi indeferida conforme Id. 13525088. As 

partes juntaram acordo conforme petições de Id. 14957528 e 14959905. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório, decido. Nos termos dos artigos 

3º, §3º e 840 do Código Civil, a composição amigável deve ser estimulada 

pelo magistrado, e é lícito às partes transacionarem para por fim a 

demanda em qualquer fase processual: Art. 3º Não se excluirá da 

apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 3º A conciliação, 

a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição entre as 

partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a 

demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as 

partes. No entanto, para a homologação da transação extrajudicial 

efetuada entre as partes, o juiz deve analisar a presença dos requisitos 

dispostos no art. 104 do Código Civil que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. O 

art. 107 do mesmo códex, por sua vez, dispõe: Art. 107. A validade da 

declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a 

lei expressamente a exigir. No que diz respeito à forma prescrita em lei, 

dispõe a segunda parte do art. 842 da lei adjetiva: Art. 842. A transação 

far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por 

instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos 

contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos 

autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. No caso dos 

autos, o acordo apresentado para homologação foi assinado pelos 

advogados, que tem procuração específica para transigir conforme fls. 11 

e 148. Isto posto, com base no art. 840 do Código Civil e 487, II do CPC, 

HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos o acordo de Id’s. 14957528 e 14959905 , celebrado entre 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL, inicialmente contra AQUILES, 

posteriormente identificado como AQUILES RODOLFO FALCÃO, tendo 

AQUILES RODOLFO FALCÃO e cancelo a audiência de instrução 

designada para esta data. Transitado em julgado, proceda-se às baixas 

necessárias. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1028759-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ CAYE (AUTOR(A))

PAULA CRESTANA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO RODRIGUES SILVA (RÉU)

SERGIO LUIS TEIXEIRA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1028759-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): OSMAR LUIZ CAYE RÉU: 

SERGIO LUIS TEIXEIRA, JOSE SERGIO RODRIGUES SILVA Vistos. Osmar 

Luiz Caye ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido 

liminar, contra Sérgio Luiz Teixeira e José Sérgio Rodrigues Silva. Aduz 

que é locatário de um apartamento no condomínio Piazza di Siena há 04 

(quatro) anos, mas que depois de uma viagem ao município de Jaciara/MT 

para acompanhar o nascimento de sua neta, não consegue acessar o 

imóvel. Menciona que no dia 29/08/2018, constatou que suas chaves não 

abriam mais a porta do apartamento e que, assustado, acionou a Polícia 

Militar constatando que o imóvel estava ocupado pelo réu José Sérgio 

Rodrigues Silva. Alega que o réu foi conduzido para a delegacia, mas para 

seu espanto o d. Delegado disse que ele somente poderia reaver seus 

pertences depois de encerrado o inquérito policial, o que motivou o 

ajuizamento da lide. Instruiu a inicial com os documentos de id. 15089550 

ao id. 15089590. Inicialmente a ação foi distribuída no plantão judiciário, 

cujo Magistrado determinou a remessa dos autos para análise do pedido 

liminar por este juízo especializado, conforme id. 15089590. Em 

03/09/2018, esta Magistrada arbitrou, ex officio, o valor atribuído à causa 

e, ainda, designou audiência de justificação para análise do pedido liminar 

(id. 15129981). Contudo, em 09/09/2018 a parte pugnou pela desistência 

da ação informando a perda do objeto diante do ajuizamento de ação para 

devolução de bens perante o juízo da Quinta Vara Cível, nº 

1029658-19.2018 (id. 15238408). Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. É lícito à parte desistir da ação e, uma vez homologado 

seu pedido, o processo é extinto nos termos do art. 485, VIII do CPC. 

Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência do prosseguimento do 

processo ou desistência da ação é um negócio jurídico uniliteral do 

demandante, a princípio sem necessidade do consentimento do réu, pelo 

qual ele abdica expressamente da sua posição processual (autor), 

adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único do art. 

200 do CPC dispõe, também, que a desistência somente produz efeito 

após homologada pelo juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos das 

partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá 

efeitos após homologação judicial”. Compulsando os autos, verifico que o 

pedido de desistência foi assinado por advogado legalmente constituído 

com poderes específicos para tanto (id. 15238409), bem como que sequer 

houve a citação dos réus. Isto posto, não havendo mais razão para 

tramitação deste lide, diante do expresso pedido de desistência da parte 

autora, bem como diante da ausência de citação da parte ré, nos termos 

do art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o pedido de 
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desistência e, por conseguinte, julgo extinto, sem resolução do mérito, a 

presente ação possessória. Condeno a parte autora ao pagamento de 

custas processuais, mas deixo de condena-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, posto que sequer houve citação. INTIMO a parte 

autora, via DJE, desta decisão. Decorrido o prazo legal, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. ed. – Salvador: ed. 

JusPodivm, 2018.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006788-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE LEMES DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ADILSON AZEVEDO DA COSTA (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1006788-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIZETE LEMES DE JESUS 

RÉU: ADILSON AZEVEDO DA COSTA Vistos. Marizete Lemes de Jesus 

ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido liminar, 

contra Adilson Azevedo da Costa visando à proteção possessória de um 

lote urbano localizado na Rua Irecê, Quadra 163, Lote 140, Bairro Jardim 

União, nesta Capita/MT. Aduz que adquiriu, de forma onerosa e verbal, o 

imóvel de seu cunhado em 2006 e mantinha a posse através da constante 

vigilância e limpeza, pois tinha intenção de nele construir sua moradia, cuja 

construção somente não havia iniciado em razão de um problema de 

saúde. Temendo invasão da área, em 2016 ela requereu sua 

regularização perante o órgão fundiário responsável. Narra que em 

15/12/2016 recebeu uma ligação noticiando a invasão do lote, inclusive 

com a construção de um muro e a instalação de uma placa anunciando a 

sua venda. Irresignada, nos primeiros meses de 2017 ela procurou o 

invasor, mas teve grande dificuldade para encontra-lo, pois ele sempre se 

furtava – escondendo-se na casa de sua mãe, vizinha de frente para a 

área invadida – até que em 15/01/2018, seu filho o encontrou na área, 

oportunidade onde foi sugerido que a autora buscasse a justiça. Neste 

dia, ela acionou a guarnição policial a fim de denunciar a invasão e chegou 

a propor que o réu lhe compre-se o imóvel por R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), mas a oferta não foi aceita. Ao final, requereu a concessão da 

gratuidade judiciária e a concessão da liminar. Instruiu a inicial com os 

documentos de id. 12265592 ao id. 12269570. Em 22/03/2018, a d. 

Magistrada em substituição legal indeferiu o pedido liminar verificando o 

decurso do prazo de ano e dia entre o cometimento do suposto esbulho e 

o ajuizamento da ação (id. 12367875). O réu foi citado e intimado, 

conforme certidão carreada ao id. 14559086, no entanto, deixou decorrer 

in albis o prazo para oferecimento de defesa, conforme certidão lançada 

no id. 15345908 Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, verifico que a revelia do réu deve ser decretada em razão da 

inércia certificada ao id. 15345908. Conforme ensinamentos dos 

doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart em sua 

obra Manual do Processo de Conhecimento, 5ª edição revista, atualizada e 

ampliada, Editora Revista dos Tribunais, 2006, pág. 130: “(...) A revelia não 

é um fenômeno natural dos ordenamentos processuais. Decorre, isto sim, 

da intenção do legislador de compelir a parte ré de participar do processo, 

estabelecendo sanções por sua contumácia frente ao desenrolar do 

procedimento”. Nesse viés, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil 

que: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 

Porém, tal efeito deve ser visto com certo temperamento e cautela, pois a 

referida presunção é relativa, podendo, inclusive, quedar-se frente a 

outras circunstâncias dispostas nos autos contrario senso àquelas 

descritas na inicial, desde que a luz do livre convencimento motivado do 

magistrado. No caso dos é cabível a aplicação dos efeitos da revelia, por 

tratar-se de direito disponível, e, principalmente porque não há 

circunstâncias contrárias ao pleito da autora, bem como há perícia que 

indica que a autora não adentrou à posse da requerida. Ocorrendo o 

fenômeno da revelia, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, II do CPC[1]. Para a tutela da posse, necessário se 

faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis que 

se encontram relacionados no artigo 561 do Código de Processo 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; a perda da posse, na ação de reintegração. No que 

concerne à posse, dispõem os artigos 1.200 e 1.201 do Código Civil: Art. 

1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Art. 

1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo 

que impede a aquisição da coisa. Parágrafo único. O possuidor com justo 

título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou 

quando a lei expressamente não admite esta presunção. O início do 

exercício da posse de boa-fé da autora é marcado pelo contrato oneroso 

de “compromisso de compra e venda de imóvel” (id. 12265733), datado de 

23/09/2016, celebrado com Waldir Santana dos Santos. A ocupação 

longeva do Sr. Waldir Santana dos Santos é mencionada na vistoria 

técnica lavrada pelo engenheiro Carlos A. Taques de Oliveira, trazida ao 

id. 12266643. Denota-se da fatura de água trazida ao id. 12265782, que a 

autora está implementando benfeitoria no imóvel e, inclusive, pugnou sua 

regularização perante ao órgão do INTERMAT, conforme se denota do 

protocolos trazidos ao id. 12266258 ao id. 12266348 Ainda, é possível 

verificar que a parte autora requereu a instalação de padrão elétrico no 

imóvel, conforme protocolo juntado no id. 12266291. Os fatos alegados na 

inicial, em especial sobre o exercício da posse da parte autora sobre o 

imóvel, são incontroversos, ante a não contestação pela parte ré e a 

decretação de sua revelia. Por sua vez, o esbulho e a data de sua 

ocorrência estão comprovados pelo acervo fotográfico carreado ao id. 

12266530 ao id. 12266624, bem como por meio do boletim de ocorrência 

nº 2017.8621, datado de 08/01/2017. Dispositivo Com essas 

considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido de reintegração de posse 

formulado por Marizete Lemes de Jesus em desfavor de Adilson Azevedo 

da Costa, retificando a liminar de id. 12367875, para determinar sua 

reintegração na posse do imóvel urbano localizado na Rua Irecê, Quadra 

163, Lote 140, Bairro Jardim União, nesta Capita/MT. Condeno a ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do CPC atenta à natureza da demanda, tempo de tramitação 

e atuação do patrono. Publico e intimo neste ato, via DJE. 1. Preclusa a via 

recursal e, não havendo requerimento, dê-se baixa nos registro 

cartorários, e, após, arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. 

Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito [1] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer 

o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma 

do art. 349.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020731-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA BEZERRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDIANE RIBEIRO DIAS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por ANTONIO DOS 

SANTOS, contra LEYDIANE RIBEIRO DIAS, tendo por objeto o imóvel 

localizado na Rua Santa Terezinha I, Lote 06, Quadra E2, nesta comarca. 

Afirma o autor que adquiriu o imóvel da ré em 03 de Janeiro de 2017, por 

meio de contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta e 

cinco mil reais), quando houve a transferência da posse para o autor. Que 

desde então passou a exercer a posse sobre o imóvel, iniciando inclusive 

uma reforma no imóvel, tendo contratado três pedreiros que iniciaram a 

reforma. Quanto ao esbulho, alega o autor que, no momento da reforma, a 

ré e sua prima Geisa invadiram o imóvel e trocaram fechaduras e 

expulsaram os pedreiros. Que após conversas a ré desocupou o imóvel, 

porém em 08 de Junho de 2018, perpetrou nova invasão do imóvel e desta 

vez recusou-se a desocupá-lo. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

14124877; 14124887; 14124896; 14124940; 14124969; 14124993; 

14125064; 14125099; 14125112; 14125118; 14125124; 14125128; 

14125145; 14125151; 14125181; 14125316 e 14125334. Foi designada 

audiência de justificação, conforme Id. 14437118. A audiência foi realizada 

conforme Id. 15267137. É o relatório, decido. Decido. Da liminar de 

reintegração de posse A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao 
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possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus 

direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou 

esbulho (art. 560 do CPC). Entretanto, para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração, pelo autor,  dos 

requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

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

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse 

da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada 

através dos documentos colacionados com a inicial, bem como na 

audiência de justificação. A testemunha Gelson, afirmou em seu 

depoimento, que conhece o imóvel, objeto da ação, e que Lydiane era sua 

funcionária e financiou o imóvel, e quando o imóvel foi entregue, ela não 

conseguiu arcar com as parcelas. Que Lydiane devia um valor alto à 

testemunha, e que acabou por acertar, e que vendeu o imóvel a Antonio, 

em 2014, para que pudesse pagar conforme a sua disponibilidade. Que 

posteriormente Antonio devolveu o imóvel, e que em razão disso o imóvel 

foi vendido para Igor, no ano de 2017. Que Lydiane não chegou a residir 

no imóvel, e que Antonio foi o primeiro morador do imóvel. Que Lydiane se 

comprometeu em uma ação trabalhista a transferir o imóvel para o autor. 

Que Igor realizou benfeitorias no imóvel, tendo inclusive iniciado a 

construir o muro, e que a ré teria fechado o imóvel em um final de semana 

apenas, completando a construção do muro. A testemunha Jackson 

afirmou que conhece Antonio e que passou a residir no imóvel desde 2015 

até o esbulho do imóvel e que todos os seus bens ficaram no imóvel. O 

que se depreende dos depoimentos prestados em juízo, ao menos em 

sede de cognição sumária, é que os autores exerciam a posse sobre o 

imóvel, tendo o adquirido de Gelson, e iniciado benfeitorias, estando 

evidente o esbulho, bem como que a ré ocupou o imóvel de forma violenta 

ao trocar as fechaduras. Ressalto, por fim, que para o deferimento da 

liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez 

comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, 

impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, 

tem decidido à jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE 

DEFERIU PEDIDO LIMINAR, MANTENDO O AGRAVADO NA POSSE DO 

IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a 

concessão de manutenção da posse de quem sofre turbação .In casu, 

analisando o caderno processual, em especial o contrato de compra e 

venda, procuração, matrícula, documentos bancários, declarações e 

fotos, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, 

ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão 

combatida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

(destaquei) Com essas considerações e, uma vez que as provas 

carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição 

sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do 

CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE de ANTONIO DOS SANTOS e , contra LEYDIANE RIBEIRO DIAS, 

tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Santa Terezinha I, Lote 06, 

Quadra E2, nesta comarca, devendo o oficial de justiça cumprir a ordem 

contra quem se encontrar no imóvel, uma vez que a ré tem se furtado de 

receber intimações. Concedo à ré prazo de 10 (dez) para saída pacífica, 

findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem 

de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – INTIMO as partes, da 

presente decisão. 2 – Decorrido o prazo de 5 dias, o que deverá ser 

certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial. 3 – 

CITE-SE e INTIME-SE, a ré para ofertar a sua defesa, no prazo legal. 4 – 

Retifique-se a autuação a fim de constar o nome do requerido Iggor Cezar 

Azambuja Leite no polo ativo. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1037056-51.2017.8.11.0041
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JOAO LUIS DE AMORIM (AUTOR(A))

JOSINETE DA SILVA AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTI (RÉU)

EDSON LEANDRO BURIGO (ADVOGADO(A))

JOELCIO TICIANEL (ADVOGADO(A))

THAINÁ ABADIA (RÉU)
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Indefiro o pedido formulado 

pela parte autora sob Id. 14003352, de intimação por este juízo, uma vez 

que a parte não demonstrou que cumpriu a diligência imposta no artigo 

455, §1º do CPC. Intimo as rés para que, manifestem-se quanto ao pedido 

de inclusão de um terceiro, Werther Mariano de Almeida, no polo passivo 

da demanda, formulado pela parte autora sob Id. 15206695, no prazo de 

cinco dias. Decorrido o prazo, certifique-se em caso de inércia, e retornem 

os autos conclusos. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000726-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENY DO NASCIMENTO FRANCO (ADVOGADO(A))

NATALIA VIDIGAL FERREIRA CAZERTA (ADVOGADO(A))

EDER LUIZ PAES GUIMARAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS CANDIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIAS COSME PEREIRA (RÉU)

JANIO FLAVIO DE AMORIM (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000726-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDER LUIZ PAES GUIMARAES 

RÉU: ELIAS COSME PEREIRA, JANIO FLAVIO DE AMORIM Vistos. Trata-se 

de ação de reintegração de posse proposta por EDER LUIZ PAES 

GUIMARÃES, contra ELIAS COMES PEREIRA, JANIO FLAVIO DE AMORIM e 

OUTROS INVASORES do imóvel objeto desta lide, localizado na Rua 22 de 

Novembro, sem número, com 27.457,10m² nesta comarca. Quanto à 

posse, afirma o autor que adquiriu a posse do imóvel, em 19 de Abril de 

2014, de Firmo Bispo da Silva, que exercia a posse do imóvel por mais de 

30 anos, por ter sido o líder da ocupação do bairro Jardim União. Que 

desde a aquisição do imóvel, passou a dele cuidar, realizando diversas 

limpezas, bem como mantendo as suas cercas. Que edificou no ano de 

2016, uma pequena casa e nela colocou um caseiro para cuidar do imóvel. 

Com relação ao esbulho, afirma que em 5 de Janeiro de 2018, algumas 

pessoas invadiram violentamente o imóvel, quebrando as cercas e 

adentrando ao imóvel, e que outras movimentos ocorreram entre os dias 

07 a 11 de janeiro de 2018. Com a inicial documentos de Id. 11373930 a 

1137447. Na decisão de Id. 11458806, foi designada audiência de 

justificação. A audiência de justificação foi realizada conforme Id. 

12164420, contando com a presença do INTERMAT, que foi intimado a 

apresentar informações sobre a área, e foram ouvidas as testemunhas 

arroladas pela parte autora. O INTERMAT prestou informações conforme 

Id. 12344539. O Ministério Público opinou pela realização de inspeção 

judicial no local, conforme parecer de Id. 13076592. 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, 

necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos 

instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou 

reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol 

disposto perante a intelecção do artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: 

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o 

esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. (destaquei). Com relação à 

posse, foi adotada em nosso Código Civil a teoria objetiva de Ihering, que 

define possuidor como aquele que se comporta como ser proprietário 

fosse (exteriorização do domínio).[1] Para Ihering basta o corpus, 
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dispensando o animus (intenção), sustentando que esse elemento está 

ínsito no poder de fato do exercido sobre a coisa ou bem. Maria Helena 

Diniz destaca que: “Para Ihering o que importa é o uso econômico ou 

destinação socioeconômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de 

reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a 

pessoa[2]. (...) Os elementos constitutivos, o corpus, exterioridade da 

propriedade, que consiste no estado externo, normal das coisas, sob qual 

desempenham a função econômica de servir e pelo qual o homem 

conhece e distingue quem possui e que não possui, e o animus que já está 

incluso no corpus, indicando o modo como o proprietário age em face do 

bem de que é possuidor. Basta à exteriorização da posse da coisa para 

Ihering, ou visibilidade da propriedade, ou seja, a relação exterior 

intencional, existente normalmente entre o proprietário e sua coisa”[3]. 

Percebe-se claramente a adoção da teoria objetiva, ao se verificar o 

conceito de possuidor adotado pelo nosso Código Civil de 2002: Art. 

1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, 

pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Importante 

também destacar a menor importância do título(propriedade) para análise 

de questões possessórias, pois deve-se ater à relação de fato existente 

com o bem que se pretende proteger. Acerca do tema dispõe a doutrina: 

“No juízo possessório cabe analisar se o possuidor que invoca a tutela 

possessória preenche o comando do art. 1.196 do CCB. Será fundamental 

demonstrar a existência a relação de fato com a coisa, como forma de 

tornar clara a possiblidade de exercício dos atos possessórios (corpus 

possessionis). Com isso o título não assume papel de relevância para 

determinar a existência da posse(...). Entretanto, o título que poderá ser 

analisado no juízo possessório não é apenas o dominial, mas aquele que 

comprove a existência da relação jurídica e reflita o desdobramento da 

posse. O título (assumindo configuração documental) será um elemento 

investigação sobre a natureza do desdobramento e dos poderes 

conferidos ao possuidor, ou também uma forma de definir se a relação 

existente entre os litigantes revela posse ou detenção.”[4] Na audiência de 

justificação, a testemunha Janete Bispo da Silva, afirmou em seu 

depoimento, que é filha de Firmo Bispo da Silva, e saiu do imóvel em 2014, 

quando vendeu para o autor, que a área era cercada, e havia uma casa, 

onde morava com seu pai, e ali foi criada. Que chegaram ter algumas 

plantações e criação de pequenos animais e que foi para lá quando 

criança, e que já houve diversas tentativas de invasão anteriormente, que 

houve corte de cercas. Que ficou sabendo que área foi invadida, mas que 

acredita que menos de um ano, mas não soube precisar a data, pois não 

frequenta mais a área. Os relatos desta testemunha se convalidam com as 

imagens de satélite obtidas na audiência, e as que a seguir colaciono, 

obtidas através do programa Google Earth: Ano de 2014: Na imagem acima 

é possível identificar a área, objeto do litígio, bem delimitada com relação 

ao bairro, uma vez que as ruas encerram no lote, bem como o circundam, 

mas claramente há uma limitação. Consta também a casa que a 

testemunha afirmou ter morado, havendo apenas esta residência, e 

nenhuma outra edificação, mas apenas delimitação da área. Ainda no ano 

de 2014 é possível verificar que se iniciaram as benfeitorias no imóvel, 

sendo que o contrato de Id. 11374011 é datado de abril de 2014, o que 

evidencia, ao menos em sede de cognição sumária as alegações do autor, 

de que adquiriu a área e logo começou a nela trabalhar. E por fim, imagem 

do ano de 2017: Na imagem acima se destaca que a área estava sendo 

murada no ano de 2017, ainda constando sinais de terraplanagem, e 

limpeza do lote. As alegações da parte autora, coadunam com o 

depoimento da testemunha, sendo que a fim de evitar qualquer nulidade, o 

depoimento dos informantes, não foi considerado ante o interesse havido. 

O INTERMAT, em sua manifestação de Id. 12344912, informa que o domínio 

não pertenceria a Firmo Bispo da Silva, mas no caso dos autos não se 

está discutindo domínio, mas tão somente posse, e este foi ali encontrado 

quando da edição da Lei 8.395/2005, como estando às margens do bairro. 

Referida lei trata da criação do bairro e autoriza o Poder Executivo a doar 

ao INTERMAT para fins de regularização fundiária urbana (art. 3º). Ao ler 

os limites e confrontações da área, verifica-se várias vezes a menção às 

terras do Sr. Firmo Bispo da Silva: “Área I - Denominada Gleba União com 

33ha e 46m² (trinta e três hectares e quarenta e seis metros quadrados) 

de propriedade do Estado, conforme matrícula nº 69.209, folha 013, ficha 

001, Livro nº 2-GZ, do Cartório do 2º Ofício, com a seguinte descrição: 

Limites e Confrontações: - norte: com a margem esquerda do ribeirão Baú; 

- leste: com terras de Firmo B. da Silva e Loteamento Águas Nascentes; - 

sul: com terras do Governo do Estado de Mato Grosso; - oeste: com a Rua 

25 do Loteamento Jardim Florianópolis. Caminhamento: Partindo do marco 

M1, situado à margem do ribeirão Baú, definido pela coordenada plana 

UTM 8.281.672,7510m Norte e 599.393,0808m Leste, referida ao meridiano 

central 57ºWGr; deste segue a montante do ribeirão Baú, com distância de 

46,33m e azimute plano de 152°09’17” chega-se ao marco M2, deste 

segue a montante do ribeirão Baú, com distância de 62,56m e azimute 

plano de 139°12’16” chega-se ao marco M3, deste, confrontando neste 

trecho com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância de 

118,11m e azimute plano de 216°35’18” chega-se ao marco M4, deste, 

confrontando neste trecho com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo 

com distância de 19,76m e azimute plano de 210°44’20” chega-se ao 

marco M5, deste, confrontando neste trecho com terras de Firmo Bispo da 

Silva, seguindo com distância de 14,78m e azimute plano de 120°44’20” 

chega-se ao marco M6, deste, confrontando neste trecho com terras de 

Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância de 10,68m e azimute plano 

de 203°08’42” chega-se ao marco M7, deste, confrontando neste trecho 

com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância de 17,22m e 

azimute plano de 120°04’27” chega-se ao marco M8, deste, confrontando 

neste trecho com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância 

de 10,29m e azimute plano de 120°08’07” chega-se ao marco M9, deste, 

confrontando neste trecho com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo 

com distância de 13,32m e azimute plano de 213°31’53” chega-se ao 

marco M10, deste, confrontando neste trecho com terras de Firmo Bispo 

da Silva, seguindo com distância de 87,58m e azimute plano de 164°35’00” 

chega-se ao marco M11, deste, confrontando neste trecho com terras de 

Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância de 25,01m e azimute plano 

de 134°52’57” chega-se ao marco M12, deste, confrontando neste trecho 

com terras de Firmo Bispo da Silva, seguindo com distância de 37,94m e 

azimute plano de 141°40’17” chega-se ao marco M13, deste, seguindo 

pelo eixo da Rua dos Ipês, confrontando neste trecho com Loteamento 

Águas Nascentes, seguindo com distância de 176,57m e azimute plano de 

214°19’57” chega-se ao marco M14, (...)” A descrição acima demonstra 

que o autor aquiriu a posse de pessoa que a exercia de forma mansa e 

pacífica – Sr. FIRMO BISPO DA SILVA e tinha sua área reconhecida por 

todos, tanto que as ruas do bairro terminam na sua área, mas não a 

atravessam. Com relação ao pedido de inspeção judicial na área, 

formulado pelo Ministério Público, entendo que não há necessidade neste 

momento, haja vista que os fundamentos acima delineados, são 

suficientes à apreciação da medida liminar. Desta feita, uma vez que as 

provas documentais carreadas nos autos são suficientes para 

comprovar, em cognição sumária não exauriente, os requisitos do artigo 

561 bem como 1.018, §1º do CPC, deixo de acolher o parecer ministerial e 

EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, a fim de DETERMINAR A 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE do autor no imóvel descrito na inicial, 

localizado na Rua 22 de Novembro, sem número, com 27.457,10m² nesta 

comarca. 1. Expeça-se MANDADO DE REINTEGRAÇÃO das requerentes 

na posse do imóvel e intimação dos réus desta decisão encaminhando-se 

por carta precatória para cumprimento. a- O mandado deverá ser 

encaminhado por carta precatória à Comarca de Jaciara/MT, 

ressaltando-se que o seu cumprimento deverá se dar através do COMITE 

ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONFLITOS AGRÁRIOS, haja vista 

tratar-se de conflito possessório coletivo, a merecer atenção especial, 

nos termos do que determina o Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 

2012, que deverá providenciar o estudo de situação no prazo máximo de 

15 dias e o cumprimento da liminar dentro de 45. b - Consigne-se no 

mandado a necessidade de “observância do Manual de Desocupação da 

Ouvidoria Agrária Nacional para execução de mandados judiciais de 

manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, 

assegurando a garantia e o respeito às normas constitucionais, 

essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito 

(CF, art. 1º, 3º e 4º)”, A Secretaria deverá imprimir e encaminhar o manual 

juntamente com o mandado. c - DEVE CONSTAR, ainda, NO MANDADO, 

EM DESTAQUE, A PROIBIÇÃO DE DEMOLIR OU DESTRUIR BENFEITORIAS 

REALIZADAS NO MOMENTO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR ficando 

autorizado aos requeridos a retirada de seus pertences pessoais, bem 

como desmontagem de eventuais construções por eles edificadas. 

Ressalte-se que, nos termos do referido manual: “A corporação 

responsável pelo cumprimento dos mandados judiciais de manutenção, 

reintegração e busca e apreensão, promoverá o planejamento prévio à 

execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a 

quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença 

de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos.” 2. 

OFICIE-SE ao COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS 
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encaminhando cópia do mandado de reintegração de posse, sendo que o 

mandado deverá ser acompanhado dos documentos juntados aos autos 

necessários à identificação da área e de onde se encontram os réus. 3. 

Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC. 4. 

Certifique-se quanto à publicação e transcurso do prazo do edital 

expedido sob Id. 11813329. 5. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

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

nomeado também na decisão supramencionada., 6. Intimo os réus, por 

meio do advogado Jonas Candido da Silva, posto que informou em 

audiência que postularia em favor dos réus, determinando que junte aos 

autos os devidos instrumentos de procuração. 7. Dê ciência ao Ministério 

Público desta decisão. 8. Junto a decisão em PDF anexo, a fim de 

possibilitar a juntada das imagens mencionadas. Cuiabá, 17 de outubro de 

2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] Misael Montenegro 

Filho, Ações Possessórias no novo CPC, 4ª Edição, P. 4. [2] Maria Helena 

Diniz, Direito das Coisas, 30ª Edição, P. 50. [3] Maria Helena Diniz, Direito 

das Coisas, 30ª Edição, P. 52. [4] ARAÚJO, Fábio Caldas de. Posse / Fábio 

Caldas de Araújo. – Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 43,45

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

E S P .  D I R E I T O  A G R Á R I O  D E  C U I A B Á  P r o c e s s o : 

1029314-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DOS SANTOS ANTUNES 

RÉU: ROSANGELA MARTINEZ LACO Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar proposto por MARIA DOS 

SANTOS ANTUNES, contra ROSANGELA MARTINEZ LAÇO, tendo por 

objeto um imóvel localizada na Rua 19, Q 01, Casa 27 – Condomínio 

Residencial Salvador, bairro Recanto dos Pássaros nesta comarca. Alega 

a parte autora que, por meio do contrato de programa de arrendamento 

residencial n.º 672460015532-7, é proprietária do imóvel localizado na Rua 

19, Quadra 01, Casa 27, Residencial Salvador, Bairro Recanto dos 

Pássaros. Aduz que permitiu de forma gratuita que a ré e seu 

companheiro, por um tempo determinado, morassem em sua companhia em 

seu imóvel, até que alugassem outro para residirem. Diz que foi expulsa do 

imóvel pela ré, tendo registrado boletim de ocorrência em razão das 

ameaças de morte que sofreu. Afirma que, além de estar morando de 

favor em casa de parentes, continua pagando as parcelas relativas ao 

arrendamento residencial, sem que esteja residindo no imóvel. Alega ainda 

que na data de 28/08/2018 registrou novo boletim de ocorrência, 

noticiando o esbulho, bem como que a ré estava dilapidando seu 

patrimônio com a venda dos móveis que guarnecem a casa. Aduz que a ré 

sustenta a sua posse com base em contrato de comodato fraudulento, 

onde se aproveitou da autora ser analfabeta para enganá-la. Ao final 

requer a concessão da liminar de reintegração de posse, benefícios da 

justiça gratuita, e condenação por perdas e danos. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 15183451, 15183476, 15183481, 15183491, 15183493, 

15183495, 15183497 e 15183501. Foi designado audiência de justificação 

conforme id. 15233651. A audiência foi realizada conforme id. 15700222. 

É a síntese. Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a 

proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade 

ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de 

turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se 

faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para 

a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em 

sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do 

artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor 

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

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

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

reintegração. 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) Nos autos em comento, verifico que em sede 

de cognição sumária, não exauriente, ficou demonstrado que a parte 

autora perdeu a posse, há mais de ano e dia, o que inviabiliza a 

concessão da liminar pelo rito especial. Na audiência de justificação, a 

testemunha Aloisio Barros de Carvalho, informou que a autora morava no 

imóvel do litígio com os dois filhos, mas saiu do imóvel para que a 

requerida ali residisse enquanto mantinha uma união estável com o filho da 

autora. Informou ainda que se recorda que no ano de 2016, emprestou 

seu cartão de crédito para a ré e seu companheiro, filho da autora 

comprarem materiais de construção para começar a reforma da casa, no 

entanto, como a ré não efetuou o pagamento, a autora vem quitando os 

débitos com a testemunha. A testemunha Zaira Pedraça, afirmou que a 

autora mora no bairro Verdão desde o falecimento do filho da autora, que 

ocorreu há mais de cinco anos e não reside mais na casa, objeto da lide. 

Esta casa, localizada no bairro Verdão, não é a do objeto desta lide, o que 

demonstra que a autora não foi expulsa da casa em 11 de julho de 2017, 

como consta na inicial. Os relatos das testemunhas, não confirmam a 

versão inicial dada pela parte autora em sua exordial, em especial quanto 

à data do esbulho, o que impede a concessão da liminar. Mesmo havendo 

contrato de comodato entre as partes, juntado sob Id. 15183497, a autora 

não notificou a requerida para desocupação, o que novamente afasta a 

alegação de esbulho na data aprazada, uma vez que, havendo contrato, a 

notificação seria suficiente para a sua configuração. Desta feita, nos 

termos do art. 1.196, do Código Civil e art. 561 do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela 

autora. 1- INTIMO, neste ato, via DJE, a parte autora, da presente decisão. 

2- INTIMO ainda a ré 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. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1022749-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MENDES DALRI (AUTOR(A))

YARA STEFFANI MENDES DALRI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDI JOAO DALRI OAB - 269.745.410-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO (ADVOGADO(A))

GENILTON VIEIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MARIA ORLY DE MATOS (TESTEMUNHA)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022749-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CAROLINE MENDES DALRI, 

YARA STEFFANI MENDES DALRI PROCURADOR: VALDI JOAO DALRI 

RÉU: GENILTON VIEIRA DA SILVA Vistos. Caroline Mendes Dalri e Yara 

Stefani Mendes Dalri, representadas pelo pai Valdi João Dalri, contra 

Genilton Vieira da Silva, ajuizaram a presente ação de interdito proibitório, 

com pedido liminar contra Genilton Vieira da Silva, visando à proteção 

possessória dos Lotes 12 e 13, da Quadra 81, bairro Dr. Fábio Leite II, 

nesta urbe. Aduzem ser legítimas proprietárias e possuidoras da área em 

fase de regularização fundiária perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, 

adquiridas após uma troca com o mencionado poder público em 

13/06/2016. Menciona que em 22/05/2018 foi permitida sua tomada na 

posse após uma decisão da Secretaria Municipal de Habitação, bem como 

a construção de moradia, mas foram imediatamente impedidos pelo réu 

que alegava ter documentação da quadra inteira, o que ensejou a 

lavratura de um boletim de ocorrência, bem como o ajuizamento desta 

ação. Instruíram a inicial com os documentos de id. 14367304 ao id. 

14369332. Para análise do pedido liminar esta Magistrada designou 

audiência de justificação e determinou a citação e intimação do réu (id. 

14401497). O réu foi citado e intimado em 29/08/2018, conforme certidão 

lavrada pelo Oficial de Justiça no id. 15059154, vindo ele a habilitar-se e 

juntar documentos no id. 15278846 ao id. 15278889. A audiência se 

realizou em 13/09/2018, conforme o termo juntado ao id. 15400562, 
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permanecendo o feito concluso para análise do pedido liminar, conforme 

passo a fazê-lo. É o relatório. Decido. Conforme a intelecção do artigo 561 

do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento 

jurisprudencial, para que a positivação do pedido da parte autora prospere 

ele deve comprovar: o exercício da posse e o justo receio de serem 

molestado. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado ato ilícito, ou seja, 

aquela que era exercida de forma mansa/pacífica, antes da ameaça a 

ensejar sua manutenção no imóvel até o encerramento da instrução, em 

conformidade com o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - 

LIMINAR DEFERIDA - ARTIGO 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - 

MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A RESOLUÇÃO DA CAUSA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo o autor demonstrado a posse legítima 

sobre o imóvel, além do justo receio de turbação ou esbulho, cabe o 

deferimento de liminar para a expedição de mandado proibitório. 

Apresentando-se intensa a litigiosidade sobre o bem, revela-se mais 

prudente a manutenção do statu quo, com a permanência do imóvel na 

posse do ocupante até que a instrução probatória forneça a segurança 

necessária para uma solução definitiva (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 25/07/2018)". Insigne ressaltar que, aqui não se está 

falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não 

é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os 

doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Compulsando detidamente os autos e as 

provas até aqui carreadas, documentos e depoimento da testemunha, não 

vislumbro o preenchimento dos requisitos mínimos para deferimento da 

liminar, em cognição sumária, não exauriente, pelas razões que passo a 

expor. Em que pese a parte autora mencione a permuta dos imóveis com o 

Poder Público e isso tenha lastro até mesmo perante a Prefeitura de 

Cuiabá, conforme facilmente se verifica no Despacho exarado pelo d. 

Secretario Municipal de Habitação (id. 14368325), tal documento não 

induz, entretanto, de que forma as autores exerciam a aludida posse. Não 

bastasse, pelas fotografias carreadas no id. 14368046 ao id. 14368213, 

verifico que aquelas não se prestam, também, para comprovar exercício 

de posse, pois somente vejo mato na área e não reflete a impressão de 

cuidado, limpeza e vigilância. Ainda, a testemunha Maria Orly de Matos, 

ex-presidente de bairro, conhecida por esta Magistrada diante dos 

diversos outros processos que tramitam nesta Vara Especializada, 

também, reconheceu o negócio jurídico firmado entre as autoras e o Poder 

Público Municipal, no entanto, não conseguiu descrever de forma segura 

como vinham exercendo a mencionada posse, de modo que não é 

possível a concessão da tutela especial. Não são raros os bairros desta 

Capital-MT que sofrem pela falta de regularização e o Dr. Fábio Leite, em 

especial, frequentemente é objeto de demandas perante esta Vara 

Especializada, no entanto, em muitos casos há notório exercício de posse 

para fins de moradia, o que não se revela ser o caso em comento, pois 

desde a suposta aquisição as autores ainda não teriam edificado moradias 

ou erigido quaisquer outras benfeitorias no imóvel, o que desautoriza à 

concessão da liminar pela não comprovação, ao menos precária, do 

exercício da posse. Desta feita, uma vez que as provas carreadas nos 

autos são suficientes para comprovar, em cognição sumária não 

exauriente, o exercício de posse contemporânea, um dos requisitos do art. 

1.196 do Código Civil e art. 567 do CPC e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR 

formulado por Caroline Mendes Dalri e Yara Stefani Mendes Dalri, 

representadas pelo pai Valdi João Dalri, contra Genilton Vieira da Silva. 

INTIMO as partes desta decisão, ressaltando que o prazo para 

apresentação da defesa é de 15 dias contados da publicação desta 

decisão. Decorrido o prazo para o réu, INTIME-SE a parte autora, através 

do Núcleo Fundiário da Defensoria Pública para, querendo, se manifestar, 

também em 15 dias. Certifique-se e, após, conclusos. Cuiabá/MT, 21 de 

setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] DE 

FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – 

Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, ampliada e atualizada. Editora: 

JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006945-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA (AUTOR(A))

ESPÓLIO DE PAULO BONAFÉ FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ LINDOMAR (RÉU)

ZEZÃO DE TAL (RÉU)

JOSÉ VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST. (RÉU)

ANGELA DE TAL (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

1006945-84.2017.8.11.0041 KATIA CRISTINA LEANDRO FERREIRA e 

outros O MOVIMENTO DE TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA "MST. e 

outros (4) Certifico que, nos termos do Provimento nº 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, 

nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 

(quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018. Amanda Meira Florentino Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419383 Nr: 5754-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RULFO BARBOSA, MARIZETE DA CRUZ 

BARBOSA, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, 

EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E 

DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO BZEZINSKI DA 

CUNHA - OAB:17.208/GO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 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, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, constando no assunto o código do 

processo, para que seja expedido o edital de citação, sob pena da 

publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 710988 Nr: 3994-47.2011.811.0041

 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: FRANCISCO DIAS LOURENÇO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO BORGES LENZA, JANAINA 

BATISTA LENZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, LUCIANA M. HARDMAN DA SILVA - OAB:13.270, 

REALINO DA ROCHA BASTOS - OAB:5.713/MT, SAULO AUGUSTO C. R. 

BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRCIELLY LAURA SANTANA 

DE SOUZA OJEDA - OAB:16.753-OAB/MT, TERTULIANO OJEDA 

TORRILHAS - OAB:16.752/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que a Parte Autora, apesar de intimada da 

decisão de fls. 176/177, no dia 18/06/2018, conforme assinatura à fl. 177, 

deixou transcorrer 'in albis' o prazo fixado na data de 13/07/2018. 

Ademais, INTIMO A PARTE RÉ para apresentar suas razões finais no 

prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, a Comarca de Barra do Garças-MT, recusou 

a missiva por não cumprir o Provimento n° 011/2018-CGJ, conforme se 

verifica à fl. 810. Sendo assim, INTIMO a parte autora para se manifestar 

no prazo de 48 horas. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267075 Nr: 26689-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A : 

MONTEDAM,ADMINISTRAÇÃO,COLONIZAÇÃO,COMERCIO E INDUSTRIA 

NA AMAZONIA LTDA., IVAN ROSA DA SILVEIRA, PRONORTE 

COLONIZAÇÃO LTDA, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALBA, OLIMPIO 

RIBEIRO MORAES, MANOEL DE TAL, MANOEL REZEN, NILTON RIBEIRO 

MORAES, VALDENIR DE LIMA, FERMINO RIBEIRO MORAES, EDGAR 

RIBEIRO MORAES, JESUS MORAES DO AMORIM, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO FERREIRA, DAVI PASQUEIRA, PEDRO 

FERREIRA FILHO, JACINTO DE JESUS, DINAMERICO LOPES DOS SANTOS, 

MOIZES ROSA FERNANDES, JORGE GOMES, VANDERLEY, MIGUEL 

RODANA, NELÇO RODENA CAHMBO, WILSON ARRUDA DA SILVA, 

ONOFRE LUZ DE SOUZA, ELIO FARIAS PEREIRA, CLAUDINEI 

BERNARDINO DA SILVEIRA, JOSÉ LEMES DE ARRUDA, DEJANDIR ROSA 

FERNANDES, OZIAS CASTILHO, MANOEL CHAMBO CASTILHO, MARTINS 

DOS SANTOS CASTILHO, BERLAMINO QUEIROS DOS SANTOS, JOSE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA, 

APARECIDO RODRIGUES FERREIRA, PEDRO OZIAS RODRIGUES, 

AMARILDO GARCIA RODRIGUES, RONAUDO GARCIA RODRIGUES, JAIRO 

DIAS GONÇALVES, HERMO JOSÉ MEDEIRO, FRANCISCO JOSÉ MEDEIRO, 

DIAMANTINO LOPES, HERNEZINO MEDEIROS FERREIRA, MARCOS JACILE 

MOURA STAIN, IVO BERNADINO, SEBASTIÃO TEIXEIRA SOUZA, DAVID 

RIBEIRO MORAES, MIGUEL RIBEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário

Juíza Titular: Adriana Sant´Anna Coningham

Gestora Judiciária: Amanda Meira Florentino de Figueiredo

Processo: 26689-82.2017.811.0041 – ID 1267075

Parte Autora: Montedam Administração, Colonização, Comércio e Industria 

Amazonia LTDA e outros.

 Parte Requerida: Amarildo Garcia Rodrigues e outros

Finalidade: Intimação da Advogada Dra. Marcia Crisanto de Souza Gomes 

– OAB/MT 13.870

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do item 2.10.2, da 

seção 10, da CNGC, conforme abaixo transcrito, INTIMO O ADVOGADO 

DRA. MARCIA CRISANTO DE SOUZA GOMES, inscrita na OAB/MT nº 

13.870 a devolver o(s) processo(s) nº 1267075, NO PRAZO DE 24 (VINTE 

E QUATRO) HORAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967056 Nr: 7835-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA CARDOSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - 

OAB:5.486/MT, Vinicius de Almeida e Silva - OAB:21.286

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

1. A parte autora sai intimada para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se para a parte autora em 17/10/2018.

2. Com a juntada das razões finais da parte autora, concluso para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 736220 Nr: 32627-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUÇARA MEDEIROS LOBO DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISA DELGADO MORAES, EDVANIA NORA, 

Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINE - OAB:6.727

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

FUNDIÁRIO - OAB:, MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - OAB:11504

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foi expedido(s) Mandado(s) e a Parte 

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

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) intimação(ões). 

Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 343712 Nr: 14165-68.2008.811.0041

 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: FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRANTE ALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON GOMES DOS SANTOS 

- OAB:10366, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442-2B, DARLA MARTINS VARGAS - OAB:5300/B, MARCELO 

HAJAJ MERLINO - OAB:9976-A/MT, MURILLO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8.942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - OAB:6084
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 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 DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 909421 Nr: 36419-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICRANOS DE TAL, JOÃO FRANCISCO DE 

PORTO, Réus Inominados Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE REGINA DO ROSÁRIO 

PESSOA - OAB:12.862/MT, JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - 

OAB:14.678/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

INTIMO o autor, via DJE, para, querendo, em 15 dias, impugnar a 

contestação ofertada às fls. 270/272, nos termos do art. 351 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos para saneamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 794818 Nr: 1142-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA ANDREIA DALLA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO EDUARDO CINTRA, OSIEL GOMES DE 

AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258/MT

 Vistos.

1. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Itaituba-Para, para a 

oitiva da testemunha Armando César de Moraes arrolada à fl. 199/v.

2. Com o retorno da carta precatória intime-se as partes para apresentar 

razões finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 920368 Nr: 43649-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ROBERTO ROLDAN MENEZES, 

ALEXANDRE STEFANO ROLDAN MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICLEA APARECIDA DE 

SOUZA CAVALCANTE - OAB:9758-MT

 Vistos.

INTIMO a parte ré, via DJE, para que no prazo de 05 dias, manifeste quanto 

ao pedido de desistência da ação formulado pela parte autora à fl. 361.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1173692 Nr: 41618-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAJ CONSULTORIA LTDA, FERNANDO MOREIRA 

D'AFFONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ANTONIO LIPPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertado pelo 

embargante, uma vez que, não há contradição, a ser corrigida na 

sentença de fls. 198/204.Os presentes embargos são meramente 

protelatórios, pois a parte embargante, inconformada com a decisão 

desfavorável opôs embargos de declaração, no entanto não se ateve ao 

propósito do recurso, tal como descrito no artigo 1.022 do CPC, 

pretendendo reexame de matérias, por meio de via inadequada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 378100 Nr: 13980-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BRAULIO SILVARES ESPINDOLA, MARIA 

DOLORES ESPINDOLA, OSCAR DA CUNHA ESPINDOLA, BRAULIO CEZAR 

GONÇALVES ESPINDOLA, GILSON CUNHA ESPINDOLA, DOLORES 

ESPINDOLA, ANA ANTONIA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY CESAR DE FREITAS, JOSÉ DE ARAUJO 

LIMA, PAULA CESAR DE FREITAS, MILTON AMARO, ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES RURAIS MODELO, TODOS INVASORES DA FAZENDA 

PAU A PIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JOAO BATISTA CARDOSO - OAB:5303-MT, 

JURANDIR DE SOUZA FREIRE - OAB:6636-B, JURANDIR DE SOUZA 

FREIRE - OAB:6636-B, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA VIANA - 

OAB:8.014/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GONCALVES PECHININ - 

OAB:2337-A/MT

 .INTIMO os réus para que, no prazo de 15 dias, indiquem um 

representante para prestar depoimento pessoal, por se tratar de demanda 

coletiva em que é inviável colher depoimento pessoal de todos os 

réus.4.Designo audiência de instrução para o dia 23/01/2019 às 

14h30min.5.INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como INTIMO-AS para que, em 15 (quinze) dias, depositem o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das testemunhas, 

nos termos do artigo 450 do CPC, e determino que intime-se os citados por 

edital por meio de remessa dos autos à Defensoria Pública.6.RESSALTO 

que pela nova sistemática cabe aos d. patronos dos autores intimarem as 

suas testemunhas (ar t .  455 do CPC);À SECRETARIA 

determino:7.INTIME-SE, pessoalmente a parte autora e o representante dos 

réus para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo 

Civil.8.INTIME-SE ainda, as testemunhas que eventualmente forem 

arroladas pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 455, §4º IV do 

CPC.9.Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 131996 Nr: 10229-16.2000.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA BATEC - CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILSON NUNES DE ALMEIDA, MARINA 

MELO DE ALMEIDA, DJANIRA CAMPOS DE MORAES, MARILZA FATIMA 

DA COSTA, GEOVANI DE ARRUDA GAMA, MARIÃ DE FREITAS GALVÃO 

DA SILVA, JACY SANTANA, SUELI APARECIDA CIRILÓ, LEONICE 

MOREIRA DA SILVA, NEVIO CHAGAS, MARCIA CONCEIÇÃO DE ARRUDA 

SILVA, MARCOS MELO DE ALMEIDA, ROSEMAIRA RODRIGUES DA SILVA, 

PAULO ANTONIO DOS SANTOS, LOURENÇO MITUNORI HAYASHIDA, 
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ELIZETE DALTRO HAYASHIDA, DÉBORA ZOUNAR LEITE SILVA, 

VANELZA FRANCISCA DE OLIVEIRA, MARIA IRACEMA SILVA, MARIA DO 

CARMO FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO LAMEU DA ROCHA, DURVAL 

SANTANA ARRUDA DA COSTA, ODILSON FERREIRA, ISMAEL FAGUNDES 

PEREIRA, ALFREDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ISMAEL FERNANDES DA 

CRUZ, CLAUDINEIA MORAES DA SILVA, BRUNO DOS SANTOS MACEDO, 

VALMIR INÁCIO PEREIRA DA SILVA, SADALIO PIRES LUZ, MIGUELINA 

ÂNGELA DA SILVA, ADESBAR ROSA DE ARAÚJO, MARCELINO 

FRANCISCO DE BARROS, ANALICE DE LIMA COSTA, CRISTIANE ALVES 

DA SILVA, DURVAL SANTANA ARRUDA DA COSTA, MAURO VIEIRA DA 

SILVA, BERENICE DE AMORIM QUEIROZ, PAULO ANTONIO DOS SANTOS, 

MAYLON THIAGO PICOLOMINI BRANDÃO, MARIA EUNICE BRANDÃO DA 

SILVA, PAULO CEZAR ALVES LEITE, ANTONIO CARLOS SARMENTO, 

ADELSON LEITE DE LIMA, ANALIA V. DOS SANTOS, BRUNO BISPO DE 

ARAUJO, CICERA ALVES DO NASCIMENTO, CLAUDINEIDE ALVES DO 

NASCIMENTO, CLAUDIO AMORIM DE SOUZA, EDIMILSON MATIAS 

BOMFIM, ELIZABETH LEITE DOS SANTOS, EMERSON BATISTA FERREIRA, 

GONÇALO PATRÍCIO DOS SANTOS, JOILMA LEME DE CAMPOS, JULIE 

ADRIELLE CAPILÉ MERCADO, KELLY GRACIELY ALVES GARCIA, 

LAURINEIDE SOARES DA SILVA, LUCIO MARIO DE AMORIM QUEIROZ, 

MARIA MATIAS BONFIM, MARCOS APARECIDO DOS SANTOS, MARLY 

RITA DE PAULA CORREA FAGUNDES, MARLI RODRIGUES FERREIRA, 

ADAVILSON BATISTA DA SILVA, NEDISON CORREA FERREIRA, 

WEVERSON TAVARES DA SILVA, PAULA INDAIARA CURCI, ODORIDES 

VICENTIN, ADRIANA ALVES SANTANA MARTINS, NILO MARTINIANO 

PAUFERRO, ROBERTO CARLOS ESPÍNOZA, RITA DE CÁSSIA FERREIRA 

DA SILVA, PAULO ALVES DE SOUZA, NONATO RODRIGUES DA SILVA, 

AGRIPINA MARTINS DA CRUZ, ANTONIA DA SILVA MELLO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO - 

OAB:, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6.990/MT, FRANCISCO 

CARNEIRO DE SOUSA - OAB:6990, FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA - 

OAB:6990/MT

 Vistos.

INTIMO a parte autora, via DJE, para que no prazo de 05 dias, manifeste 

quanto à certidão de fls. 289.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 811719 Nr: 18204-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVÉRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18.866/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, 

IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18980, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA 

SILVA - OAB:15.396/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerida à fl. 303, pelos mesmos 

motivos expostos à fl. 300, ou seja, a sentença proferida nestes autos 

não se refere ao domínio do imóvel, versando unicamente sobre posse.

Não havendo mais requerimentos no prazo de cinco dias, remeta-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 920529 Nr: 43760-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CÂNDIA, JULIO FLÁVIO CANDIA, 

ARMANDO MARTINS DE OLIVEIRA, JUSSARA HELENA DANTAS CÂNDIA, 

ESPÓLIO DE HELDER CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DUARTE DE TAL, JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687, DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - OAB:23214/O, DENIZE 

MARIA MAMEDE DE ARRUDA - OAB:19.282/O, FELIPE ARTHUR 

SANTOS ALVES - OAB:12028/MT, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - 

OAB:16.635, LEONARDO GOMES BRESSANE - OAB:10102, MARCELO 

BERTOLDO BARCHET - OAB:5665/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15401/MT

 Vistos.

1. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 544/546, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1126532 Nr: 21512-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO BALDUINO DOS SANTOS, SARA SANTOS 

MACEDO E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO MARTINS DE FARIAS, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO RAFAEL DE JESUS 

COSTA NASSER - OAB:16905/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, que o autor formulou pedido de desistência do 

prosseguimento do feito à fl. 266.

A d. Defensora Pública, que assiste o réu Evaldo Martins de Farias, deu 

ciência nos autos, apondo no verso do despacho à fl.272, que concorda 

com o pedido formulado pelo autor.

O Ministério Público ofereceu parecer à fl. 274, concordando com a 

referida desistência, caso haja consentimento dos réus.

No entanto, verifico que o Movimento da Luta pela Terra Nacional 

apresentou contestação e não foi intimado por intermédio de seu patrono 

Alexandre Takishita Martins da Fonseca, que juntou procuração às fl. 121, 

bem como não está cadastrado no polo passivo da ação.

Determino:

1. Inclua-se o Movimento da Luta pela Terra Nacional no polo passivo;

2. Após, intime-se via DJE Movimento da Luta pela Terra Nacional, por 

intermédio de seu advogado para, querendo, no prazo de 05 (dias) se 

manifestar sobre o pedido formulado pelo autor, em cumprimento ao 

disposto no artigo 485, §4° do CPC/15.

3. Após, em havendo concordância com o referido pedido, conclusos para 

análise, em caso negativo, remeta-se os autos ao Ministério Público para 

que ofereça parecer, e com o retorno dos autos, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1030585-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORITA RODRIGUES DE MORAES OAB - 854.368.951-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNA GONCALVES BURITI (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN
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ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação para participar da força-tarefa, conforme Portaria 

67/2018-CGJ, para cumprimento de atos processuais na 1° e 2° Varas da 

Comarca de Paranatinga/MT no período de 08 a 11 de Outubro REDESIGNO 

a audiência de justificação para o dia 22/11/2018 às 13h30min. Cuiabá, 4 

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

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020731-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA BEZERRA DE BRITO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEYDIANE RIBEIRO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por ANTONIO DOS 

SANTOS, contra LEYDIANE RIBEIRO DIAS, tendo por objeto o imóvel 

localizado na Rua Santa Terezinha I, Lote 06, Quadra E2, nesta comarca. 

Afirma o autor que adquiriu o imóvel da ré em 03 de Janeiro de 2017, por 

meio de contrato de compra e venda, pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta e 

cinco mil reais), quando houve a transferência da posse para o autor. Que 

desde então passou a exercer a posse sobre o imóvel, iniciando inclusive 

uma reforma no imóvel, tendo contratado três pedreiros que iniciaram a 

reforma. Quanto ao esbulho, alega o autor que, no momento da reforma, a 

ré e sua prima Geisa invadiram o imóvel e trocaram fechaduras e 

expulsaram os pedreiros. Que após conversas a ré desocupou o imóvel, 

porém em 08 de Junho de 2018, perpetrou nova invasão do imóvel e desta 

vez recusou-se a desocupá-lo. Com a inicial vieram os documentos de Id. 

14124877; 14124887; 14124896; 14124940; 14124969; 14124993; 

14125064; 14125099; 14125112; 14125118; 14125124; 14125128; 

14125145; 14125151; 14125181; 14125316 e 14125334. Foi designada 

audiência de justificação, conforme Id. 14437118. A audiência foi realizada 

conforme Id. 15267137. É o relatório, decido. Decido. Da liminar de 

reintegração de posse A legislação Civil Brasileira tutelou a proteção ao 

possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus 

direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou 

esbulho (art. 560 do CPC). Entretanto, para a referida mantença, 

necessário se faz a demonstração, pelo autor,  dos 

requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

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

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse 

da parte autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada 

através dos documentos colacionados com a inicial, bem como na 

audiência de justificação. A testemunha Gelson, afirmou em seu 

depoimento, que conhece o imóvel, objeto da ação, e que Lydiane era sua 

funcionária e financiou o imóvel, e quando o imóvel foi entregue, ela não 

conseguiu arcar com as parcelas. Que Lydiane devia um valor alto à 

testemunha, e que acabou por acertar, e que vendeu o imóvel a Antonio, 

em 2014, para que pudesse pagar conforme a sua disponibilidade. Que 

posteriormente Antonio devolveu o imóvel, e que em razão disso o imóvel 

foi vendido para Igor, no ano de 2017. Que Lydiane não chegou a residir 

no imóvel, e que Antonio foi o primeiro morador do imóvel. Que Lydiane se 

comprometeu em uma ação trabalhista a transferir o imóvel para o autor. 

Que Igor realizou benfeitorias no imóvel, tendo inclusive iniciado a 

construir o muro, e que a ré teria fechado o imóvel em um final de semana 

apenas, completando a construção do muro. A testemunha Jackson 

afirmou que conhece Antonio e que passou a residir no imóvel desde 2015 

até o esbulho do imóvel e que todos os seus bens ficaram no imóvel. O 

que se depreende dos depoimentos prestados em juízo, ao menos em 

sede de cognição sumária, é que os autores exerciam a posse sobre o 

imóvel, tendo o adquirido de Gelson, e iniciado benfeitorias, estando 

evidente o esbulho, bem como que a ré ocupou o imóvel de forma violenta 

ao trocar as fechaduras. Ressalto, por fim, que para o deferimento da 

liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente e, uma vez 

comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente caso, 

impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse sentido, 

tem decidido à jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE 

DEFERIU PEDIDO LIMINAR, MANTENDO O AGRAVADO NA POSSE DO 

IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS 

PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o 

deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a 

concessão de manutenção da posse de quem sofre turbação .In casu, 

analisando o caderno processual, em especial o contrato de compra e 

venda, procuração, matrícula, documentos bancários, declarações e 

fotos, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, 

ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão 

combatida. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

(destaquei) Com essas considerações e, uma vez que as provas 

carreadas nos autos, são suficientes para comprovar, em cognição 

sumária e não exauriente, o cumprimento dos requisitos do artigo 561 do 

CPC, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE de ANTONIO DOS SANTOS e , contra LEYDIANE RIBEIRO DIAS, 

tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Santa Terezinha I, Lote 06, 

Quadra E2, nesta comarca, devendo o oficial de justiça cumprir a ordem 

contra quem se encontrar no imóvel, uma vez que a ré tem se furtado de 

receber intimações. Concedo à ré prazo de 10 (dez) para saída pacífica, 

findo o qual será efetivada a reintegração forçada, inclusive com ordem 

de arrombamento e auxílio de força policial, além de aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – INTIMO as partes, da 

presente decisão. 2 – Decorrido o prazo de 5 dias, o que deverá ser 

certificado nos autos, expeça-se mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 

com ordem de arrombamento e requisição de auxílio da força policial. 3 – 

CITE-SE e INTIME-SE, a ré para ofertar a sua defesa, no prazo legal. 4 – 

Retifique-se a autuação a fim de constar o nome do requerido Iggor Cezar 

Azambuja Leite no polo ativo. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029314-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX BENEDITO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA DOS SANTOS ANTUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MARTINEZ LACO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

E S P .  D I R E I T O  A G R Á R I O  D E  C U I A B Á  P r o c e s s o : 

1029314-38.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA DOS SANTOS ANTUNES 

RÉU: ROSANGELA MARTINEZ LACO Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse com pedido de liminar proposto por MARIA DOS 

SANTOS ANTUNES, contra ROSANGELA MARTINEZ LAÇO, tendo por 

objeto um imóvel localizada na Rua 19, Q 01, Casa 27 – Condomínio 

Residencial Salvador, bairro Recanto dos Pássaros nesta comarca. Alega 

a parte autora que, por meio do contrato de programa de arrendamento 

residencial n.º 672460015532-7, é proprietária do imóvel localizado na Rua 

19, Quadra 01, Casa 27, Residencial Salvador, Bairro Recanto dos 

Pássaros. Aduz que permitiu de forma gratuita que a ré e seu 

companheiro, por um tempo determinado, morassem em sua companhia em 

seu imóvel, até que alugassem outro para residirem. Diz que foi expulsa do 

imóvel pela ré, tendo registrado boletim de ocorrência em razão das 

ameaças de morte que sofreu. Afirma que, além de estar morando de 

favor em casa de parentes, continua pagando as parcelas relativas ao 

arrendamento residencial, sem que esteja residindo no imóvel. Alega ainda 

que na data de 28/08/2018 registrou novo boletim de ocorrência, 

noticiando o esbulho, bem como que a ré estava dilapidando seu 

patrimônio com a venda dos móveis que guarnecem a casa. Aduz que a ré 

sustenta a sua posse com base em contrato de comodato fraudulento, 

onde se aproveitou da autora ser analfabeta para enganá-la. Ao final 

requer a concessão da liminar de reintegração de posse, benefícios da 

justiça gratuita, e condenação por perdas e danos. Com a inicial vieram os 

documentos de id. 15183451, 15183476, 15183481, 15183491, 15183493, 

15183495, 15183497 e 15183501. Foi designado audiência de justificação 

conforme id. 15233651. A audiência foi realizada conforme id. 15700222. 

É a síntese. Decido. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC) tutelou a 
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proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade 

ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de 

turbação ou esbulho. Entretanto, para a referida mantença, necessário se 

faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para 

a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em 

sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto perante a intelecção do 

artigo 561 do Código Civil, assim dispõe: Art. 561. Incumbe ao autor 

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

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

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

reintegração. 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) Nos autos em comento, verifico que em sede 

de cognição sumária, não exauriente, ficou demonstrado que a parte 

autora perdeu a posse, há mais de ano e dia, o que inviabiliza a 

concessão da liminar pelo rito especial. Na audiência de justificação, a 

testemunha Aloisio Barros de Carvalho, informou que a autora morava no 

imóvel do litígio com os dois filhos, mas saiu do imóvel para que a 

requerida ali residisse enquanto mantinha uma união estável com o filho da 

autora. Informou ainda que se recorda que no ano de 2016, emprestou 

seu cartão de crédito para a ré e seu companheiro, filho da autora 

comprarem materiais de construção para começar a reforma da casa, no 

entanto, como a ré não efetuou o pagamento, a autora vem quitando os 

débitos com a testemunha. A testemunha Zaira Pedraça, afirmou que a 

autora mora no bairro Verdão desde o falecimento do filho da autora, que 

ocorreu há mais de cinco anos e não reside mais na casa, objeto da lide. 

Esta casa, localizada no bairro Verdão, não é a do objeto desta lide, o que 

demonstra que a autora não foi expulsa da casa em 11 de julho de 2017, 

como consta na inicial. Os relatos das testemunhas, não confirmam a 

versão inicial dada pela parte autora em sua exordial, em especial quanto 

à data do esbulho, o que impede a concessão da liminar. Mesmo havendo 

contrato de comodato entre as partes, juntado sob Id. 15183497, a autora 

não notificou a requerida para desocupação, o que novamente afasta a 

alegação de esbulho na data aprazada, uma vez que, havendo contrato, a 

notificação seria suficiente para a sua configuração. Desta feita, nos 

termos do art. 1.196, do Código Civil e art. 561 do Código de Processo 

Civil, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse formulado pela 

autora. 1- INTIMO, neste ato, via DJE, a parte autora, da presente decisão. 

2- INTIMO ainda a ré 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. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação
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LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))
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BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035207-10.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOLIETA DA SILVA LARA RÉU: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A autora pretende a concessão 

dos benefícios da Justiça Gratuita e para tanto juntou nos autos os 

documentos (ids. 15919544, 15919588, 15919893 e 15919898), 

informando que sofre de grave doença e despende mensalmente vultoso 

valor para arcar com todos os gastos decorrentes do seu problema de 

saúde. 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 “à última declaração de Imposto de Renda e os 

comprovantes dos gastos alegados”, 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. Por fim, no mesmo 

prazo, deverá a autora trazer aos autos cópia de seus documentos 

pessoais. 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: 1023578-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO CAIXETA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023578-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO CAIXETA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 13177749, intime-se o 

perito Dr. Roberto Azevedo para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, 

§3°, NCPC), esclarecer a lesão apontada na perícia médica acostada no id. 

10526315, uma vez que os documentos colacionados aos autos indicam 

LESÃO APARELHO EXTENSOR DO JOELHO. Após, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca da complementação do laudo pericial no prazo 

de 05 (cinco) dias. Intime-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: 1010480-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. H. R. S. (AUTOR(A))

JESISLAINE RODRIGUES DA CONCEICAO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010480-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NICOLAS HENRIQUE RODRIGUES SILVA, JESISLAINE RODRIGUES DA 

CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos. Dê-se vistas ao Ministério Público (art. 179, I, NCPC) e após, 

concluso para sentença. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001552-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA (ADVOGADO(A))

MT IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BOTURA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001552-47.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MT IMOVEIS LTDA - ME RÉU: ROBERTO BOTURA Vistos. Emende a parte 

autora a sua petição inicial, esclarecendo a este Juízo se pretende o 

cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado entre as 
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partes nos autos do processo n. 1378-22.1999.811.0041 - 8829, o que 

deverá ser efetuado através do devido procedimento de cumprimento de 

sentença naqueles próprios autos, ou a condenação da parte ré em 

perdas e danos, inclusive, os de cunho extrapatrimonial, o que deverá ser 

realizado mediante ação de procedimento comum, bem como sobre a 

possível ocorrência ou não de coisa julgada relativamente à sua pretensão 

cominatória de obrigação de fazer consubstanciada na escrituração do 

imóvel, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008463-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA SALES (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008463-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON DA SILVA SALES RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos a guia de recolhimento e o 

comprovante de pagamento das custas/taxas processuais, sob pena de 

extinção. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027877-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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 DESPACHO Processo: 1027877-93.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA NUNES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Dê-se vistas ao 

Ministério Público (art. 179, I, CPC) e após, concluso para sentença. 

Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026754-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026754-60.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL SANTANA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 13159053, intime-se o 

perito Dr. Roberto Azevedo para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, 

§3°, NCPC), esclarecer a lesão apontada na perícia médica acostada no id. 

10805655, uma vez que os documentos colacionados aos autos indicam 

RADIO DISTAL (PUNHO). Ademais, intime-se a parte autora, para que 

preste esclarecimento acerca da divergência existente entre a data do 

acidente relatada no boletim de ocorrência (27.06.2016) e a data 

apresentada no boletim de atendimento médico (04.08.2016), no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). Após, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca da complementação do laudo pericial no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016391-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS (ADVOGADO(A))

GOLD BRANCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016391-77.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GOLD BRANCO LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - ME 

REQUERIDO: RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Determinado à parte autora a emenda da sua petição 

inicial, atribuindo à causa o valor correspondente à sua pretensão, ela o 

fez apontando o valor de R$ 166.652,10. Não obstante a isso, ao 

compulsar detidamente os autos foi possível constatar que a pretensão da 

parte autora compreende o desempenho das obrigações estabelecidas no 

contrato de compra e venda de veículos que teria celebrado, cujo preço à 

época teria sido no valor de R$ 530.000,00. Desta feita, atribuo à causa o 

valor de R$ 530.000,00, que dá ensejo a Custas Judiciais já recolhidas e 

Taxa Judiciária no valor de R$ 4.400,00, do qual foi recolhido o valor 

parcial de R$ 250,00, devendo a parte autora recolher o valor da diferença 

da Taxa Judiciária, emitindo a respectiva guia no link 

"https://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/complementacaoD

eCustasTaxas" e comprovar o seu pagamento, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção e cancelamento da distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034391-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ROSENILDA VINDOURA GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL BENEDITO VILELA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034391-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSENILDA VINDOURA GOMES RÉU: ODIL BENEDITO VILELA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033819-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

HEVINER DOUGLAS ZACARIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033819-72.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HEVINER DOUGLAS ZACARIAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação 

no qual a parte autora busca indenização referente ao seguro obrigatório 

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

Designo o dia 14.12.2018, às 11:45 horas para audiência de conciliação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

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

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1034442-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEISE CECILIA BATISTA SIQUEIRA (RÉU)

DAVI DA SILVA BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034442-73.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DAS GRACAS COSTA DE AZEVEDO RÉU: LEISE CECILIA BATISTA 

SIQUEIRA, DAVI DA SILVA BATISTA Vistos etc. Frustrada a tentativa de 

citação do réu (id. 14431482), o autor compareceu aos requerendo a 

designação de nova audiência de conciliação (id. 15739785). Desta feita, 

em observância ao que dispõe o artigo 334 do CPC, designo o dia 

22.01.2019, às 11:00 horas, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala 02 da Central de Conciliação e Mediação localizada neste 

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

bem como citem-se e intimem-se os réus “por carta” no endereço 

informado (id. 10656839), “Unidade Autônoma 303, Localizada no 

Segundo Pavimento do Bloco 01, Avenida Jurumim “atual Governador 

Dante Martins de Oliveira”, Residencial São Carlos, Cuiabá/MT, CEP 

78051-025, com as mesmas considerações da decisão id. 14221323. 

Caso frustrado a tentativa pelo correio, expeça-se o competente mandado 

de citação/intimação “por oficial de justiça”, no mesmo endereço 

informado. Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003713-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WG DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

CAMINHOES LTDA - ME (AUTOR(A))

CAIO CESAR FERNANDES SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024672-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HAIDE NOGUEIRA CAMARGO (EXECUTADO)

 

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

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

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

Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 14994705 – juntada aos autos, 

requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1025599-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA BATISTA NUNES (REQUERENTE)

LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANUEL DIAS BETTENCOURT (REQUERIDO)

ROSA MARIA MALACRIDA BETTENCOURT (REQUERIDO)

ANDRE GUSTAVO MALACRIDA BETTENCOURT (ADVOGADO(A))

MANUEL COELHO SIMOES (REQUERIDO)

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

agendamento da data da perícia, a fim de efetuar a realização do exame 

grafotécnico com o perito forense Thyago Jorge Machado para coleta de 

grafismo do autor (Petição do Perito de Id. 15967781): Data: 05/11/2018 

Horário: 15:15 h Local: Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá 

– MT, Endereço: Fórum da Capital, Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, s/n – D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá/MT 

– (Perito Forense: Thyago Jorge Machado).

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035632-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA DIVINA NUNES (EXECUTADO)

RAUFER MENDES BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035632-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: RAUFER MENDES BARBOSA, BENEDITA DIVINA NUNES 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035508-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DIEGO COSTA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035508-54.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: DIEGO COSTA SOARES 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026726-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HONORATO DA SILVA (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026726-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FAGNER HONORATO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante o petitório de id. 13227218, intime-se o 

perito Dr. Roberto Azevedo para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, 

§3°, NCPC), esclarecer a lesão apontada na perícia médica acostada no id. 

10848396, uma vez que os documentos colacionados aos autos indicam 

DEDO ANELAR ESQUERDO. Após, intimem-se as partes para 

manifestarem acerca da complementação do laudo pericial no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de Outubro de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033289-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FRANCISCA DOS REIS (AUTOR(A))

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1033289-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA FRANCISCA DOS REIS RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 

Solucionado o problema apresentado no sistema de pauta compartilhada 

disponibilizado pela Central de Conciliação, designo o dia 22.01.2019, às 

10:30 horas para audiência de conciliação que será realizada na sala 06 

da Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada 

neste Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). 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). Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014471-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORENZA DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIN ROBSON BORGES (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, procederem à juntada de 

eventual petição em anexo, tendo em vista, que a petição juntada aos 

autos de Id. 14936208 não veio acompanhada do(s) eventuais anexo(s). 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030438-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030438-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON DA SILVA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. Solucionado o problema 

apresentado no sistema de pauta compartilhada disponibilizado pela 

Central de Conciliação, designo o dia 22.01.2019, às 10:30 horas para 

audiência de conciliação que será realizada na sala 02 da Central de 1º 

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

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019885-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES (ADVOGADO(A))

EDIFICIO MOZART (EXEQUENTE)

CLAUDIA MARCIA NUNES VASCONCELLOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029416-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA (AUTOR(A))

ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029416-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEILA SEBASTIANA JESUS DE OLIVEIRA SANTANA SILVA RÉU: BANCO 

PAN S.A. Vistos etc. Solucionado o problema apresentado no sistema de 

pauta compartilhada disponibilizado pela Central de Conciliação, designo o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 35 de 551



dia 22.01.2019, às 11:00 horas para audiência de conciliação que será 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005791-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA (AUTOR(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA (RÉU)

MARIA HELENA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA (RÉU)

GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005791-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO MAURICIO MONTEIRO DE ARRUDA RÉU: LUDMILA SERDEIRO DE 

ALVIM COIMBRA, GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA, MARIA 

HELENA SERDEIRO DE ALVIM COIMBRA Vistos etc. Recebo o petitório de 

id 15001783, como emenda da inicial, devendo o feito prosseguir somente 

em relação a pretensão de cobrança de aluguéis e demais encargos 

locatícios. Retifique a Secretaria deste Juízo a classificação judicial e o 

assunto desta ação no sistema PJE, bem como o valor da causa para R$ 

33.753,41 (trinta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta 

e um centavos). Designo audiência de conciliação para o dia 28.01.2019, 

às 08:00 horas, que será realizada na sala 03 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do 

artigo 334, § 3º, do NCPC. Cite-se e intime-se a parte ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no artigo 334, caput, do NCPC. 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 artigo 334, § 8º, do NCPC. As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir, conforme 

dispõe o artigo 334, § 10, do NCPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do artigo 335, inciso I, do NCPC. 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. Às providências. Expeça-se o necessário. 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026553-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (EXEQUENTE)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO MIRANDA VILELA (EXECUTADO)

LAZARO ARANTES VILELA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027566-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (dias) dias, querendo, juntarem aos autos os 

endereços completos (com número e CEP), a fim de possibilitar a 

expedição do mandado de citação. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028610-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

RUBEN GALVAO REZENDE (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021443-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021443-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARY ENEIDE CABRAL BANDEIRA DE MELLO REQUERIDO: 

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos MARY ENEIDE CABRAL 

BANDEIRA DE MELO, devidamente qualificada nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente ação anulatória de empréstimo consignado c/c 

restituição de valores descontados com pedido de antecipação de tutela 

em caráter liminar de suspensão dos descontos em face de BANCO 

BONSUCESSO S.A, também qualificado, suscitando em síntese nunca ter 

contratado com a aludida instituição financeira. Narra a requerente que 

fora realizado empréstimo consignado com a instituição requerida, que a 

mesma não contratou e/ou solicitou na monta de R$ 41.142,35 (quarenta e 

um mil cento e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) a ser pago 

em 72 parcelas mensais de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais). 

Afirma que as parcelas do empréstimo estão sendo descontadas do seu 

salário desde abril/2017. Em razão do aludido aspecto, narra a requerente 

que após lavrar boletim de ocorrência dirigiu-se à Secretaria de Gestão do 

Estado de Mato Grosso, que bloqueou a possibilidade de novos 

empréstimos consignados a partir de 12/05/2017, sendo-lhe, então, 

concedido uma senha pessoal para que eventual desconto em sua folha 

seja realizado mediante a utilização da referida senha. Contudo, pretende 

que seja suspenso o pagamento das prestações do empréstimo já 

consignado em sua folha de pagamento. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Ab initio, é de se destacar que não há 

comprovação de recolhimento das custas processuais, inexistindo, ainda, 

s.m.j., pedido de gratuidade. Assim sendo, intime-se a autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas devidas, 
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sob pena de cancelamento e extinção do feito. Apesar da necessidade de 

recolhimento das custas, face ao lapso temporal entre o ingresso da 

demanda e a presente oportunidade, passo a analisar a tutela de urgência 

pleiteada. Com a entrada em vigor no Novo Código de processo Civil, a 

tutela almejada pelo autor passou a ser regulada pelo art. 294 do NCPC, o 

qual assim 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 autora almeja a tutela de urgência, 

eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um 

dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 do NCPC, quais sejam: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que o 

referido artigo não difere muito do seu antecessor, visto que os requisitos 

para sua concessão continuam sendo o fumus boni iuris e o periculum in 

mora nesse sentido os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier, 

Rogério Licastro, Leonardo Ferres e Maria Lúcia Lins: “Noutras palavras, 

para a concessão da tutela de urgência cautelar e de tutela de urgência 

satisfativa (antecipação de tutela) exigem-se os mesmos e idênticos 

requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC avançou 

positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/73 pretendia fazer 

entre os requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se 

um “fumus” mais robusto para a concessão dessa ultima.”[1] No caso em 

tela, a autora nega a realização do empréstimo consignado, inexistindo, 

ainda, nos autos prova de que a instituição financeira tenha creditado na 

conta da autora o valor apontado no documento do id. 8806820 - Pág. 1. 

Existe, portanto, prova de fumus, sendo, ainda, evidente que a 

manutenção dos descontos poderá ocasionar prejuízos relevantes à 

autora, na medida em que se trata de pessoa idosa. Outrossim, é certo 

que havendo comprovação da regularidade do empréstimo e consequente 

disponibilização dos valores pela instituição financeira os descontos 

poderão ser retomados. Assim sendo, DEFIRO A TUTELA DE URGENCIA 

PLEITEADA, ao que determino que o requerido se abstenha de efetuar 

descontos oriundos do contrato descrito no documento id. 8806820 - Pág. 

1, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Visando 

implementar e tornar célere o cumprimento da medida, oficie-se ao Serviço 

de Controle de Consignação, possivelmente vinculado à SAD, para que 

suspenda imediatamente os descontos oriundos do contrato descrito no 

documento do id. 8806820 - Pág. 1, que deverá acompanhar o aludido 

ofício, até ulterior determinação deste Juízo. Existe pedido de inversão do 

ônus da prova na inicial, ao que é evidente que na hipótese em tela 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

vulnerabilidade da requerente em relação à requerida, principalmente 

quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da 

prova, motivo pelo qual determino, desde já, que em sede de contestação 

a requerida apresente o contrato que deu origem aos descontos 

realizados na folha de pagamento da autora, bem como o comprovante de 

transferência de valores a conta de titularidade da autora. Em atenção ao 

que determina o art.334 e §§ do NCPC designo o dia 22.01.2019 às 11:30 

horas para audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1º 

Grau de Conciliação e Mediação da Capital, sala 07, localizada neste 

Fórum. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). O cumprimento da tutela de urgência está condicionada ao 

recolhimento das custas pertinentes. Após o recolhimento, expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de outubro de 2.018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] WAMBIER, Tereza Arruda Alvim, 

CONCEIÇÃO, Maria Lucia Lins, RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva, DE 

MELO, Rogerio Licastro Torres. Primeiros comentários ao novo Código de 

Processo Civil artigo por artigo. Revista dos Tribunais. 2015, p.498

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034304-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034304-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Inicialmente verifico que não 

consta nos autos a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais, contudo, em consulta ao sistema de 

arrecadação, verifico que as custas foram devidamente recolhidas. Desta 

feita, designo o dia 28.01.2019, às 09h00min para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala 03 da Central da Conciliação 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). 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, 
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importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Por fim, intime-se o autor para 

juntar nos autos a guia de recolhimento com o comprovante de pagamento 

das custas/taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028026-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA TREVISAN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029964-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DO ESPIRITO SANTO SA COELHO (EXECUTADO)

ANELISA DE SA ROSA COELHO (EXECUTADO)

MOACYR ROSA COELHO (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006860-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030037-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RODRIGUES MOREL (EXECUTADO)

 

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

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

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

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

ser(em) expedido(s). Deverá ser emitida a guia de recolhimento de 

diligência pelo site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente 

juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada 

Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036664-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSNAIL WILLIAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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. 13353423–, 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: 1009089-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN (ADVOGADO(A))

ADIVALDO GARCIA RESENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

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

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

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de desistência intentado pela parte autora. 

Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013630-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

GISELE PRADO DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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

impulsiono estes autos para, intimar o(s) advogado(s) 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. 13896031 –, 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014730-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EZEQUIAS DE LIMA ROCHA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

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. 13901650 –, 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: 1014681-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

M. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTHER DA SILVA MARTINS MOURA OAB - 041.274.681-65 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos 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. 13901944 –, 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: 1035015-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (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: 1002310-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 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: 1033083-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (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: 1032877-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA (ADVOGADO(A))

MAYARA BENDO LECHUGA (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: 1001511-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 indicar as provas que pretendam produzir, 

justificando-as, sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento 

do processo no estado em que se encontra. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 6254 Nr: 4034-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA MAMEDE DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 
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OAB:3884/MT, Danilo Gusmão P. Duarte - OAB:8.086/MT, LUDOVICO 

ANTÔNIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

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

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 916379 Nr: 41035-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS QUADRA 06, 

KEIZE KATIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA LUZ KALIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, verificando que o feito não tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s), devendo, no prazo de 30 

(trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) distribuição (ões). Caberá 

ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as cópias necessárias (inicial, 

procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734347 Nr: 30639-12.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENM, PCMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODS, MSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATO - OAB:8566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177277-SP, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:4.300/MT, 

HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUCAS BARELLA - 

OAB:19.537/O, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, STEPHANNI 

FERREIRA SILVA - OAB:17617

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

CGJ/MT, verificando que o feito tramita sob o pálio da Justiça Gratuita, 

impulsiono o feito, para intimar a parte AUTORA na pessoa de seu(s) 

advogado(s), via Diário Eletrônico, para retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) 

Expedida(s) no prazo de 05 (cinco) dias, DEVENDO providenciar sua(s) 

distribuição(ões) no(s) Juízo(s) deprecado(s) VIA SISTEMA PJE, bem 

como, no prazo de 30 (trinta) DIAS, comprovar nos autos referida(s) 

distribuição (ões). Caberá ainda à parte instruir a(s) missiva(s) com as 

cópias necessárias (inicial, procuração, contestação, etc). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 348989 Nr: 19247-80.2008.811.0041

 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 REGINA HIDALGO ARAGON Y. BOUBON REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECELAGEM AVENIDA

 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: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4.676/MT

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

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

agendamento da data da perícia com a perita Maria Aurélia Barros 

Barbosa Ferreira.

Data: 30/10/2018 – terça feira;

Horário: a partir das 13h00;

Local: Início dos trabalhos periciais.

Obs: A parte ré (Tecelagem Avenida) deverá apresentar o Contrato nº 

11615883 no valor de R$241,62 e o Contrato nº 114737208 no valor de 

R$297,86 para que se possa dar início aos trabalhos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874867 Nr: 13322-93.2014.811.0041

 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: EVA DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR RODRIGUES PEREIRA, IRIA 

RODRIGUES DA COSTA, AUREA RODRIGUES VITAL, OTACÍLIO 

RODRIGUES PEREIRA, ISAIAS RODRIGUES PEREIRA, ANA ROSA DA 

COSTA, JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:MT10.887, Rosimeire Lucia 

Francolino da Costa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 13322-93.2014.811.0041

Código 874867

Vistos.

Trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por EVA DA 

SILVA COUTO em face de ALINOR RODRIGUES PEREIRA E OUTROS.

A requerente intimada para manifestar-se quanto a inexistência de 

interesse processual da demanda (ausência de necessidade de 

intervenção judicial), na medida em que o imóvel cuja adjudicação é 

pretendida já encontra-se registrado em seu nome, inclusive penhorado 

em demanda executiva movida pela CIA Itaú, esta requereu o 

arquivamento do feito (fls. 71).

É o breve relato. Fundamento e decido.

Acerca da desistência da ação, o parágrafo 5º do artigo 485 do NCPC 

dispõe que:

“§ 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.”

Não obstante, o artigo 90 do NCPC dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia 

ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão 

pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Ante todo o exposto, HOMOLOGO por sentença, a desistência da ação 

manifestada através do id. 13460830, extinguindo o feito sem resolução 

de mérito, nos termos dos artigos 200, § único, e 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é beneficiária da justiça 

gratuita, o pagamento ficará suspenso, de acordo com o artigo 98, § 3º, 

do Novo Código de Processo Civil.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se com as 

anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1118858 Nr: 18275-32.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE DE PAULA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS LTDA, IUNI EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MOANNY FELIX DE ANDRADE - 

OAB:26.936, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016331 Nr: 30263-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MESSIAS SOUSA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA NAUTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLERY JADAI SOUZA DE 

CAMPOS - OAB:19631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873386 Nr: 12124-21.2014.811.0041

 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: ALDSO, ANGELA MARIA ALMEIDA DA SILVA

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

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

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659/O

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por AMANDA LUANA DA 

SILVA OLIVEIRA neste ato representada por sua genitora ANGELA MARIA 

ALMEIDA DA SILVA em face de BRADESCO SEGUROS S/A.Considerando 

que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais antes da 

realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à requerida, mediante transferência para a conta a ser 

indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.Custas 

pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021652 Nr: 32754-64.2015.811.0041

 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: IZAULINO FRANCISCO DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 32754-64.2015.811.0041

Código: 1021652

Vistos

Intime-se a parte requerente para o pagamento da taxa de 

desarquivamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de novo 

arquivamento, uma vez que não se trata de beneficiário da justiça gratuita, 

conforme decisão de fls. 40.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 926930 Nr: 47608-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHAPECÓ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FIBRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL FOSSAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE SISTEMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAKSON REIS - OAB:13449-SC, 

MARLI A. R. DOS SANTOS SKOVRONSKI - OAB:37895, RAFAEL 

KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948612 Nr: 59472-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR DA COSTA VENTURA

 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 da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

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

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

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte AUTORA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 948612 Nr: 59472-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIR DA COSTA VENTURA

 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

 Código 948612

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 94/95).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.
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Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1035321-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035321-46.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Honorários Dativos ajuizada por KELLEN REGYNA PEREIRA DE 

ARRUDA em desfavor de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. Não obstante, com a edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi 

criada a Vara Especializada de Execução Fiscal e redefinida a 

competência das Varas Especializadas da Fazenda Pública, que restou 

estabelecida no seu artigo 2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica atribuída à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como 

redefinida a competência das atuais varas especializadas da Fazenda 

Pública, (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: - Vara 

Esp. de Execução Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda 

Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª 

Varas Esp. da Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. 

(Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 4ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 5ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). 

Portanto, estabelecida competência específica a determinados órgãos 

jurisdicionais, este Juízo afigura-se incompetente para o processamento e 

julgamento de ação em que figure exclusivamente em um de seus polos a 

Fazenda Pública Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste 

Juízo, DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente 

ação a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos 

termos da Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça 

deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de 

Processo Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Sabóia Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035353-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA (ADVOGADO(A))

BEUX PECAS E MOTORES LTDA (AUTOR(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035353-51.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BEUX PECAS E MOTORES LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

Não obstante, com a edição da Resolução n. 23/2013-TP, foi criada a Vara 

Especializada de Execução Fiscal e redefinida a competência das Varas 

Especializadas da Fazenda Pública, que restou estabelecida no seu artigo 

2º da seguinte maneira: Art. 2º. Fica atribuída à Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, bem como redefinida a 

competência das atuais varas especializadas da Fazenda Pública, (1ª, 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª Varas), nos termos do quadro abaixo: - Vara Esp. de Execução 

Fiscal. (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). - 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública). - 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar 

os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição 

alternada e igualitária com as 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda 

Pública). - 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos 

em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada 

e igualitária com as 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 4ª 

Vara Esp. da Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária 

com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública). - 5ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública. (Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda 

Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 

1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Esp. da Fazenda Pública). Portanto, estabelecida 

competência específica a determinados órgãos jurisdicionais, este Juízo 

afigura-se incompetente para o processamento e julgamento de ação em 

que figure exclusivamente em um de seus polos a Fazenda Pública 

Estadual. Desta feita, reconhecida a incompetência deste Juízo, DECLINO, 

de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a uma das 

Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital, nos termos da 

Resolução n. 23/2013 do egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Sabóia 

Ribeiro, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1016325-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR ULRICH (REQUERENTE)

LUDMILLA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

JUAREZ PAULO SECCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016325-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BALTAZAR ULRICH REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., 

JUAREZ PAULO SECCHI BALTAZAR URLICH, devidamente qualificado nos 

autos em epígrafe, ingressou com a presente ação declaratória de 

protesto indevido c/c reparação de danos e pedido de tutela antecipada 

em face de BANCO BRADESCO S.A e JUAREZ PAULO SECCHI, 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, alegando, em síntese 

que em 08/05/2018 recebeu intimação, emitida pelo 1º demandado 

apontando uma dívida em seu nome, devido a um cheque no valor de R$ 

21.000,00 (vinte e um mil reais), cuja dívida o autor não reconhece como 

recente, pois afirma que o título apresentado perante o cartório de 

protesto foi emitido e preenchido em outubro de 2013, em favor da pessoa 
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de nome MARCOS DA SILVA OLIVEIRA, tendo a sua data alterada na 

tentativa de compensação. Afirma, assim, que o protesto do título em 

questão se deu no momento em que o mesmo encontrava-se prescrito, ao 

que pretende a concessão de tutela de urgência para suspender a 

exigibilidade da dívida e a exclusão do protesto do nome do autor. É o 

necessário relato. Decido. O art. 294 do CPC estabelece o seguinte: “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.” Contudo, para 

sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos 

constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: a existência 

de elementos que evidenciem a probabilidade do e o, não diferindo muito 

direito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Ressalte-se 

que o pressuposto da probabilidade do direito deve estar cumulado com o 

do perigo de dano ou o do risco ao resultado útil do processo, sendo que 

a ausência daquele ou de qualquer destes inviabiliza a pretensão da parte 

autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”. [1] Já quanto ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”. [2] No caso dos autos, 

não foi possível constatar o preenchimento dos requisitos necessários à 

concessão da tutela provisória de urgência almejada, principalmente com 

relação à probabilidade do direito. Note-se, que o título protestado é o 

cheque do id. 13622975 - Pág. 1. O autor insiste que o título em questão 

encontra-se prescrito. Contudo, não verifico no mesmo indícios de rasura 

ou alteração da data de emissão. Outrossim, é certo que o autor pleiteia, 

inclusive a perícia do referido título, com o intuito de comprovar a fraude 

alegada. Registro, ainda, que além da aparência de regularidade do título 

protestado, é certo que o STJ assentou em julgado relativamente recente o 

seguinte: “A prescrição da pretensão executória de título cambial não 

enseja o cancelamento automático de anterior protesto regularmente 

lavrado e registrado. Da leitura do art. 26 da Lei 9.492/1997, vê-se que o 

cancelamento do protesto advém, normalmente, do pagamento do título. 

Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o 

cancelamento mediante decisão judicial favorável, caso o juiz, examinando 

as razões apresentadas, considere relevantes as circunstâncias do caso 

concreto. Nada na lei permite inferir que o cancelamento do protesto 

possa ser exigido por fato objetivo outro que não o pagamento. Assim, a 

prescrição do título, objetivamente considerada, não tem como 

consequência Note-se que, de acordo com o art. 1º da automática o 

cancelamento do protesto. Lei 9.492/1997, o “Protesto é o ato formal e 

solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de 

obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Portanto, o 

protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de 

outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento 

da obrigação representada nestes papéis. Ora, a inadimplência e o 

descumprimento não desaparecem com a mera prescrição do título 

executivo não quitado. Ao contrário, permanecem, em princípio. Então, não 

pode ser o protesto cancelado simplesmente em função da inaptidão do 

título prescrito para ser objeto de ação de execução. Precedentes citados: 

REsp 671.486-PE, Terceira Turma, DJ de 25/4/2005; e REsp 369.470-SP, 

Terceira Turma, DJe 23/11/2009. REsp 813.381-SP, Rel. Min. Raul Araújo, 

julgado em 20/11/2014, DJe 20/5/2015.” Desta forma, resta evidenciado 

que a probabilidade do direito não emerge dos documentos apresentados. 

Desta forma, por não verificar a presença da probabilidade do direito 

invocado, indefiro a tutela de urgência vindicada na inicial. Outrossim, a 

audiência de conciliação, pela atual sistemática só será dispensada se 

ambas as partes pleitearem, consoante se infere do estabelecido pelo § 5º 

do art. 334 do CPC. Assim sendo, em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 2 22.01.2019 às 10:00 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 07 da Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer à audiência designada, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 335), e terá início 

a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação 

(NCPC, art. 335, I). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (NCPC, art. 344). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (NCPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(NCPC, art. 334, § 10). Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

11 de outubro de 2.018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] 

Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – 

Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza 

Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. 

pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032923-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IRIS 

VIEIRA DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. IRIS VIEIRA DOS SANTOS ajuizou a presente “AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA 

COBRANÇA INDEVIDA C/C ANTECIPAÇAO PREVENTIVA DE TUTELA” em 

face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo, liminarmente, a cominação a esta das obrigações 

consubstanciadas no reestabelecimento do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, na troca do medidor e da fiação elétrica, bem como na 

sua abstenção em negativar o seu nome em cadastros restritivos de 

crédito, relativamente à UC – Unidade Consumidora n. 6/308321-9, 

instalada em sua residência. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro à 

parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos 

termos do artigo 98 do NCPC. Com relação ao pedido liminar de concessão 

de tutela provisória de urgência, o artigo 300 do NCPC dispõe que: “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Ressalte-se que o pressuposto da probabilidade do direito 

deve estar cumulado com o do perigo de dano ou o do risco ao resultado 

útil do processo, sendo que a ausência daquele ou de qualquer destes 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Já quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 
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futuro resultado útil da demanda”.[2] No caso dos autos, não foi possível 

constatar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da 

tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do 

direito, ao passo que a parte autora não logrou êxito em demonstrar em 

sede de cognição sumária a suspensão da cobrança/exigibilidade das 

faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017 e maio, 

junho, julho e agosto de 2018, conforme se denota da fatura do mês de 

setembro de 2018 objeto desta ação, embora tenha ajuizado diversas 

reclamações perante os Juizados Especiais Cíveis da Capital, sobretudo 

que a suspensão do serviço de fornecimento de energia seja decorrente 

do inadimplemento da fatura aqui em questão (set/2018). Ou seja, a prova 

pré-constituída não é inequívoca diante das alegações vertidas. Do mesmo 

modo, não foi possível verificar o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, uma vez que o dano que a parte autora vier a sofrer em 

decorrência de conduta da parte ré que venha a ser eventualmente 

considerada abusiva ou ilícita será resolvido em perdas e danos. Assim, 

não preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão, a liminar 

requestada não comporta deferimento, eis que não evidenciados a 

probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resulta 

útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória de 

urgência vindicada. Em atenção ao que determina o art. 334 e §§ do NCPC, 

DESIGNO o dia 28/01/2019, às 08:30 horas, para audiência de conciliação 

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

Mediação localizada no Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

para comparecer à audiência designada, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 344). Ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). Apesar da 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, consigne-se que a 

parte autora poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários 

ao cumprimento das diligências para maior agilidade processual. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027353-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCOS ANTONIO 

PEREIRA DOS SANTOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 10.02.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

9688659, 9688662, 9688666, 9688670, 9688673, 9688678, 9688686. 

Devidamente citada (id. 9715854), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 10955333, 10955336, 10955339, 10955341, 10955346, 

10955345, 10955348, 10955350, 10955354), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento Administrativo Perante 

a Porto Seguros; III – Pedido Administrativo Prévio; IV – Principio Da 

Causalidade e a Sucumbência Autoral. No mérito, rebateu os pedidos da 

inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação id. 11235414. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10844982. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 12349511. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 2414498. 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 não merece prosperar, isto porque, conforme se denota dos 

autos, a parte autora juntou o prévio requerimento administrativo id. 

9688686. Portanto, REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A preliminar não merece prosperar, 

isto porque, conforme se denota dos autos, a parte autora juntou o prévio 

requerimento administrativo id. 9688686. 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/CPC — A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 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 
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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. 9688673), 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. 13342188). Outrossim, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a alegação de litigância de 

má-fé levantada pela parte autora, verifico que a mesma não merece 

guarida, isto porque, as preliminares arguidas pela seguradora já foram 

rejeitadas. Observa-se também que o seguro obrigatório DPVAT 

consubstancia demanda de massa, impondo as seguradoras uma 

padronização em suas manifestações. Assim, não se caracteriza como 

litigância de má-fé a utilização dos recursos previstos em lei, merecendo 

ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal 

trâmite do processo e a ocorrência de prejuízo que a parte contrária haja 

suportado em decorrência dessa atitude. Pretende a parte autora o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 10.02.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima 

- no caso de despesas de assistência médica e suplementares 

devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 1o No 

caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão 

ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 2o 

Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas 

médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas 

pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em 

caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

10844982), 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 
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promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros inferiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 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 

(10.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027338-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA SILVA ALVES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027338-30.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO DA SILVA ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARCIO DA SILVA ALVES move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 17.05.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9688540, 9688543, 9688547, 9688551, 9688557, 

9688560. Devidamente citada (id. 9714083), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 10962896, 10962902, 10962907, 

10902943, 10962913, 10962919, 10962921, 10962924), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Do Requerimento 

Administrativo Perante a Porto Seguros; III – Pedido Administrativo Prévio; 

IV – Principio Da Causalidade e a Sucumbência Autoral; 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. 11234157. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10805492. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 12349737. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 12434165. 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 não merece prosperar, isto porque, conforme se denota dos 

autos, a parte autora juntou o prévio requerimento administrativo id. 

9688560. Portanto, REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. 

PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. A preliminar não merece prosperar, 

isto porque, conforme se denota dos autos, a parte autora juntou o prévio 

requerimento administrativo id. 9688560. 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 
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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/CPC — A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor.”. Dessa forma, Rejeito a 

preliminar. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. 

Quanto à questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

9688557), 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. 1085492). 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 17.05.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 
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Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia (id. 

1085492), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) 

seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento 

(em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] 

Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que 

o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.3750,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.5321,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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

data do acidente (17.05.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032565-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ELIANA DA SILVA (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032565-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIANA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ELIANA 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 28.09.2017, 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. 10371403, 10371412, 10371417, 10371421, 10371427, 10371441, 

10371455. Devidamente citada (id. 10405551), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 11066942), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Da não Comprovação do Pedido 

Administrativo e a sua Recusa; III – Da Necessidade de Pedido 

Administrativo Anterior. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 11188349. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11172218. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

12304714. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

12495976. 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 
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do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA 

RECUSA. A preliminar não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota dos autos, a parte autora juntou o prévio requerimento 

administrativo id. 10371421. Portanto, REJEITO a preliminar de 

Requerimento Administrativo. DA NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR. A preliminar não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota dos autos, a parte autora juntou o prévio 

requerimento administrativo id. 10371421. 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. 10371441), 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. 11172218. Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.09.2017, 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 
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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. 

11142242), 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 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 

JOELHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos 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, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.3750,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 4.725,00 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.5321,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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

data do acidente (28.09.2017) 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: 1015164-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA (AUTOR(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: 1015164-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HAMILTON JUNIOR ROMAN DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HAMILTON JUNIOR ROMANI DA 

SILVA move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 22.02.2018, 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. 13472266, 

13472285, 13472331, 13472336. Devidamente citada (id. 13527462), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 14005250), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Não Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 14219858. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13895173. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14220241. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14272149. 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 
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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. 13472266. 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. 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. 13472266), 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. 13895173). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 22.02.2018, 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 
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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. 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 

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 

JOELHO 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 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 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 HAMILTON JUNIOR 

ROMANI DA SILVA 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 (22.02.2018) 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, 16 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Processo Número: 1023624-62.2017.8.11.0041
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GIOVANNI CASSIO FERNANDES BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023624-62.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GIOVANNI CASSIO FERNANDES BORGES DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GIOVANNI 

CASSIO FERNANDES BORGES DOS SANTOS move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 20.03.2015, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 
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DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 921348, 8213476, 9213528. Devidamente citada (id. 9241958), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 10819633), 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. 11260549. Nomeado perito 

judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi 

juntado ao id. 10483644. A parte autora manifestou-se acerca do laudo 

pericial id. 12290690. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo 

pericial ao id. 12520563. 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 ANTERIOR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos 

é precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 9213476, a requerida juntou aos autos o prévio requerimento 

administrativo Portanto, REJEITO a preliminar. DA NÃO COMPROVAÇÃO 

DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 9213476, a 

requerida 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. 9213528), 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. 10483644). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 20.03.2015, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 
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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. 

10483644), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (...) III) Há indicação de 

algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas 

de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO 25% LEVE [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos membros superiores terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 25%, perfazendo o total de 17,5% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

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

data do acidente (20.03.2015) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, 

determino sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010604-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARINA PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARINA PEREIRA DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 28.08.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 12834088, 12834114, 12834379, 12834413. 

Devidamente citada (id. 13015269), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14104658), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Não Comprovação da Entrega 

da Documentação; III- Da Ausência de Requerimento Administrativo; IV- Da 
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Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 14232516. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13892741. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 14232652. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 14272339. 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. 12834114. 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. 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. 12834114), 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. 13892741). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 28.08.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 
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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. 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): 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 

PÉ 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 

pés terá a vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 50%, 

perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PÉ 

ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00= R$ 6.750,00 *50% sobre R$ 

6.750,00= R$ 3.375,00 TOTAL= R$ 3.375,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MARINA PEREIRA 

DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

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

(28.08.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a 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, 16 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: 1010417-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HELLYMAR LOPES LEMES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que HELLYMAR LOPES LEMES DA SILVA 

move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

15.12.2017, 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. 12804189, 12804207, 1280421, 12804376, 

12804379, 12804385. Devidamente citada (id. 12858836), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 14104247), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Não Comprovação da Entrega da Documentação; III- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; IV- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 14209807. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 14039561. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14101547. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14272510. 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. 12804385. 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. 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. 12804379), 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. 14039561). 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 
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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 15.12.2017, 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. 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): 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 

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 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 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores terá a 

vítima direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (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 INFERIOR ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 

*25% sobre R$ 9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 
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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 HELLYMAR LOPES 

LEMES DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, 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 (15.12.2017) 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, 16 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010794-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS DE SOUZA (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010794-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VINICIUS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS VINICIUS 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 12.02.2018, 

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. 12863800, 12863845, 12864273, 12863823. 

Devidamente citada (id. 13015596), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14104311), 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 de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 14232098. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13887199. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14232262. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14273688. 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. 12863823. 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. 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. 12863823), a fim de 

comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 59 de 551



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. 13887199). 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 12.02.2018, 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. 13887199), 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: [ ] 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 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. 
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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 DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *50% 

sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 TOTAL= R$ 4.725,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS VINICIUS DE 

SOUZA 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 

(12.02.2018) 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, 16 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: 1028675-54.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA VICENTE DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que MARIA VICENTE DE MORAIS move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 03.01.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 9878403, 9878411, 9878428, 9878439, 9878454. 

Devidamente citada (id. 9971711), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 10789887), arguindo preliminarmente: I – Da Inclusão da 

Seguradora Líder no Polo Passivo; II – 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. 11175528. As partes não formularam acordo em audiência 

de conciliação id. 11114244. A parte autora manifestou-se acerca da 

produção de provas id. 12575226. A parte requerida manifestou-se 

acerca da produção de provas id. 12326520. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento de DAMS do 

DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A preliminar suscitada 

não merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 9878454, a 

requerida juntou aos autos o prévio requerimento administrativo. 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 Acidente de Transito (id. 9878411), 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 Acidente de Transito 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. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 
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Obrigatório de Veículos – DPVAT por despesas por assistência médicas e 

suplementares. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, 

dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.01.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. 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) (...) § 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).” Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada. Os documentos acostados aos autos (id. 9878439), 

corroboram a afirmativa do autor, no sentido de que houveram despesas 

médicas suplementares, quais sejam, exames de tomografia, exame de 

ressonância magnética, raio x, medicamentos e consultas, no montante de 

R$ 2.367,18 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito 

centavos). No tocante a correção monetária em seguro obrigatório 

DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 

2.367,18 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos), 

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

desembolso 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, 16 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013322-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MILTON DE JESUS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MILTON DE JESUS SANTOS move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 15.09.2017, 

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. 13238460, 13238481, 13238503, 13238553. 

Devidamente citada (id. 13305304), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14020765), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de Requerimento 

Administrativo; III- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 14232336. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 1300931. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14232439. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14273812. 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 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 
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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. 13238481. 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. 

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. 13238481), 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. 1300931). 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 15.09.2017, 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 
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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. 13887199), 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 

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 

JOELHO 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 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 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 

3.375,00= R$ 1.687,50 TOTAL= R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 MILTON DE JESUS 

SANTOS 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 (15.09.2017) 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, 16 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: 1013098-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS VINYCIUS GENTIL ALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCA VINICYUS GENTIL ALVES 

move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

31.01.2018, 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. 13208691, 13208712, 13208744, 13208781, 

13208834. Devidamente citada (id. 13301964), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 14005425), 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 de Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 14219191. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13898532. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14219459. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14274262. 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 
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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. 13208712. 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. 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. 13208712), 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. 13898532). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 31.01.2018, 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 
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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. 13898532), 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): POLEGAR 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 

POLEGAR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez permanente da 

autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um polegar terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - POLEGAR 

DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00= R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00= R$ 2.531,25 TOTAL= R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (Negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCAS VINICYUS 

GENTIL ALVES move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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

data do acidente (31.01.2018) 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, 16 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013210-68.2018.8.11.0041
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SEBASTIAO FERREIRA COELHO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1013210-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO FERREIRA COELHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que SEBASTIÃO FERREIRA COELHO 

move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

05.03.2018, 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. 13224149, 13224157, 13224166, 13224172, 
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13224177, 13224182. Devidamente citada (id. 13302428), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 14021212), arguindo 

preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II- Da Ausência de Requerimento Administrativo; III- Da Ausência de Laudo 

do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação, id. 14209152. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi 

juntado id. 13898864. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, 

id. 14274816. 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 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. 13224182. 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. 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. 13224172), 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. 13898864). 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 05.03.2018, 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 
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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. 13898864), 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 

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 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 

anatômica e/ou funcional completa de um membros inferiores terá a vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve (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 INFERIOR 

ESQUERDO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 

9.450,00= R$ 2.362,50 TOTAL= R$ 2.362,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 SEBASTIÃO 

FERREIRA COELHO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 2.362,50 (dois mil quinhentos trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05.03.2018) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012870-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

RAY CARVALHO DIAS (ADVOGADO(A))
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THAIS MARTINS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012870-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

THAIS MARTINS DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que THAIS MARTINS 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 21.10.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 13171581, 13171583, 13171584, 13171587, 

13171588. Devidamente citada (id. 13302972), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 14021864), arguindo preliminarmente: I– 

Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Ausência de 

Requerimento Administrativo; III- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 14591582. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado na 

Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13895711. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14591808. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14274915. 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 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. 13171588. 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. 

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. 13171587), 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. 13895711). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 21.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 
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superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13895711), 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 

CRÂNIO 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: [ ] 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 CRÂNIO FACIAL 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 a 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, 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. Para fins de 

ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

ESTRUTURA CRÂNIO FACIAL: *100% sobre R$ 13.500,00= R$ 13.500,00 

*10% sobre R$ 13.500,00= R$ 1.350,00 TOTAL= R$ 1.350,00 No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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 THAIS MARTINS DE 

SOUZA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 70 de 551



monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (21.10.2017) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031228-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE SOARES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031228-74.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE SOARES DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE SOARES DA ROCHA move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.07.2017, 

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. 10194120, 10194166, 10194206, 10194272, 

10194355, 10194355. Devidamente citada (id. 10239437), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (id. 10823403), arguindo 

preliminarmente: I – Da Inclusão da Seguradora Líder no Polo Passivo; II – 

Da Ausência de Comprovação de Entrega da Documentação; III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo; IV – Ausência do Laudo do IML. 

No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência 

da ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 

13969805. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11145809. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13094066. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13259054. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o 

recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da 

controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares suscitadas 

em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO 

POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por 

força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo 

este o responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer 

delas pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da 

indenização, sendo evidente que os valores pagos são compensados 

entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora 

Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, providência que 

apenas iria retardar, de modo injustificado, o encaminhamento do feito, já 

que a Seguradora Líder deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, 

sabe-se que, por força de lei (o que não pode ser alterado por simples 

resolução do CNSP, no caso a de nº 154/2006), as companhias 

seguradoras formam um consórcio, sendo cada uma delas responsável 

pelo pagamento da indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que 

esta providência foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, 

considerando que, normalmente, os beneficiários são pessoas 

hipossuficientes tanto do ponto de vista econômico, quando do ponto de 

vista do assessoramento técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a 

alteração do polo passivo da ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. A preliminar suscitada não merece 

prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 10194319, a requerida 

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. 10194319, a requerida 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. 

10194319), 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. 11145809). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Ao que tange a 

alegação de não identificação da placa do veiculo, a mesma não prospera, 

isto porque conforme relatado no boletim de ocorrência, o autor se 

encontrava na caçamba do veiculo de um amigo, que ao arrancar o levou 

ao solo, desta maneira verifica-se que o veiculo não pertence ao autor, 

portanto resta assegurado pelo seguro DPVAT. 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$ 
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13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 30.07.2017, 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 (id. 

11145809), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): TORNOZELO DIREITO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

TORNOZELO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos tornozelos terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - TORNOZELO DIREITO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 
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Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

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

data do acidente (30.07.2017) 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, 16 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014669-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMANTINA DO NASCIMENTO SILVA SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR (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: 1014669-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: ADEMANTINA DO NASCIMENTO SILVA SOUZA 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT que ADEMANTINA DO NASCIMENTO SILVA SOUZA move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23.03.2017, 

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. 13429382, 13429437, 13429474, 13429486, 

13429481, 13429503. Devidamente citada (id. 13526804), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 14008333, 14008354), 

arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo para a 

Seguradora Líder; II- Da Ausência de Laudo do IML. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação, id. 14170161. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13899925. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14275308. 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 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. 

13429382), 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. 13899925). Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.03.2017, 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 
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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. 13899925), 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: [ ] 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 INFERIOR DIREITO 75% INTENSA Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores vítima 

direito a 70% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 70% sobre 75%, perfazendo o total de 

52,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR 

DIREITO: *70% sobre R$ 13.500,00= R$ 9.450,00 *75% sobre R$ 

9.450,00= R$ 7.087,50 TOTAL= R$ 7.087,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação 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). No caso em tela extrai-se que a parte autora já 

recebeu administrativamente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme comprovante id. 14008354, 

valor este que deve ser deduzido do montante de R$ R$ 7.087,50 (sete mil 
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e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), totalizando ao final R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADEMANTINA DO NASCIMENTO 

SILVA SOUZA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 

de R$ 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 (23.03.2017) 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, 16 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015159-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015159-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALCIDES DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que ALCIDES DE JESUS move em desfavor de 

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.02.2018, 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. 13472136, 13472146, 13472153, 13472155. Devidamente citada 

(id. 13525634), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

14005063), 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 de Laudo do IML. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 14220328. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 13898926. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial, id. 14220601. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 14275386. 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. 13472136. 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. 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. 13472136), 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 
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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. 13898926). No que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora (id. 14220328), 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 14.02.2018, 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. 13898926), 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 
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11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual Lesão MEMBRO 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 terá a perda anatômica e/ou funcional completa de 

um dos membros superiores 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 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 

ALCIDES DE JESUS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

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

acidente (14.02.2018) 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, 16 de 

Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013138-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAURO DUTRA LUIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013138-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAURO DUTRA LUIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que LAURO DUTRA LUIS move em desfavor de 

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 13.01.2018, 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.13214345, 13214370, 13214419, 13214478, 13214511. 

Devidamente citada (id. 13302091), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 14042353), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade 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. 14225725. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13900831. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14225913. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14463319. 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 – 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. 13214370. 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 
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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. 13214370), 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. 13900831). No que tange a alegação de litigância de má-fé 

levantada pela parte autora (id. 14225725), 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 13.01.2018, 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 
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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. 13900831), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): MÃO 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 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 

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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos 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: - MÃO ESQUERDA: *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 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 LAURO DUTRA LUIS move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 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 (13.01.2018) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002237-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA (AUTOR(A))

B. L. D. A. B. (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: 1002237-54.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRENNDA LOHANNY DE ALMEIDA BISPO, LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 

que BRENNDA LOHANNY DE ALMEIDA BISPO neste ato representada por 

sua genitora LEDIANI ALECRIM DE ALMEIDA move em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 02.12.2017, 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. 11592341, 11592377, 11592412, 11592437. Devidamente citada 

(id. 11722786), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12488795), 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. 12998783. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 12928802. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13201008. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13177775. 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 
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cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. 

A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11592377, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NÃO 

COMPROVAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 11592377, a requerida 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. 

11592377), 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. 12928802). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. 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 02.12.2017, 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 
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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. 

12928802), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): MÃO DIREITA (...) III) Há indicação de algum tratamento (em 

curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim 

[ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o 

quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] 

dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o 

previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação 

da(s) lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão MÃO DIREITA 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 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: - MÃO DIREITA: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *25% sobre R$ 9.450,00 = R$ 2.362,50 Total: R$ 

2.362,50 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO 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 (02.12.2017) 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, 16 de outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012867-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS (ADVOGADO(A))

JESSICA DA SILVA BETTINI (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012867-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA DA SILVA BETTINI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JESSICA DA SILVA BETINI move em 

desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 30.12.2017, 

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. 13171325, 13171329, 13171333, 13171338. 

Devidamente citada (id. 13302806), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 13954886), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do 

Polo Passivo para a Seguradora Líder; II- Da Necessidade 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. 14596353. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado na Central de 

Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 13895084. A parte autora 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14597038. A requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 14333336. 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 
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NECESSIDADE 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. 13171338. 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. 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. 13171333), 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. 13895084). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 30.12.2017, 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 
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comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (id. 13895084), 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 

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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 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 JESSICA DA SILVA 

BETINI 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 

(30.12.2017) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035339-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALEXSSANDER GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035339-04.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXSSANDER GONCALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ALEXSSANDER 

GONÇALVES 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 04.10.2017, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

10792483, 10792516, 10792534, 10792578. Devidamente citada (id. 

10853452), a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 

12011670), arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – 

Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo Anterior. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação id. 12246512. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o 

laudo pericial foi juntado ao id. 11874193. A parte autora manifestou-se 

acerca do laudo pericial id. 13184541. A parte requerida manifestou-se 

acerca do laudo pericial ao id. 13203369. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 83 de 551



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. 10792516, a requerida 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. 

10792516), 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. 11874193). Outrossim, afiro que o 

pedido de que a ré se comunique com a parte autora somente por meio 

deste processo judicial, em nada interfere na marcha processual, inclusive 

não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das partes. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – 

DPVAT, por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 04.10.2017, 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 
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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. 

11874193), 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 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo perda de um dos pés terá a vítima direito a 50% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 50% sobre 50%, perfazendo o total de 25% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *50% sobre R$ 6.750,00 = R$ 3.375,00 Total: R$ 3.375,00 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação 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 

(04.10.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 16 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034877-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE MAZIERO ALMEIDA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034877-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIANE MAZIERO ALMEIDA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que CLAUDIANE MAZIERO ALMEIDA move em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, alegando, 

em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 24.12.2016, 

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. 10726351, 10726439, 10726474, 10726570. 

Devidamente citada (id. 10833894), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 11906575, 11906579, 11906601), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Ausência de 

Interesse Processual. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo 

a total improcedência da ação. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 12206340. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 11875223. A 

parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13110591. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13192247. 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 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Não há que se falar em falta de 
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interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de que o 

recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de 

parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este 

direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, 

decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. 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. 10726474), 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. 11875223). Pretende a parte autora o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez 

permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha 

a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no artigo 2º compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) vezes o 

valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de morte” 

(alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” (alínea “b”); e de 

“Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País - como 

reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir 

da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações devidas em razão de 

seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, 

para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez 

permanente (inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 24.12.2016, 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 (id. 

11875223), 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 ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 
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tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

JOELHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos 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, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO 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 

caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), valor este que deve ser deduzido do montante de R$2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

totalizando ao final R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 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 (24.12.2016) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I. Cuiabá-MT, 16 de outubro de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027893-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

YOHRAN FRANKLIN SILVA JARDIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027893-47.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: YOHRAN FRANKLIN SILVA JARDIM REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que YOHRAN 

FRANKLIN SILVA JARDIM move em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 01.05.2016, 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.9755794, 9755811, 9755822, 9755924, 9755856. Devidamente citada 

(id. 9818294), a parte ré apresentou contestação e documentos (ids. 

10951961, 10951967, 10951970, 10951972, 10951973, 10951974, 

10951978, 10951982), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo 

Passivo para a Seguradora Líder; II- Inépcia da Inicial – Ausência de 

Pedido Específico; III- Da Necessidade de Pedido Administrativo Prévio – 

Falta de Interesse de Agir; IV- Princípio da Causalidade e a Sucumbência 

Autoral; V- Do Requerimento Administrativo Perante a Porto Seguros. No 

mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da 

ação. A parte autora apresentou impugnação à contestação, id. 

10998420. Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no 

segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado id. 

10866213. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

11645750. 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 PEDIDO ESPECIFICO QUANTO 

AO VALOR DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO 
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SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Refuto a preliminar de Inépcia da inicial - 

Ausência de Pedido Especifico Quanto ao Valor de Eventual Indenização, 

uma vez que o valor atribuído a causa R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) condiz com a pretensão indenizatória deduzida pela parte, conforme 

denota em id. 9755749. Valendo consignar que eventual excesso 

decorrente da não dedução do valor recebido administrativamente, esta 

afeto ao mérito devido. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA 

NECESSIDADE 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. 13171338. 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. 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. 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. 

9755794), 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. 10866213). 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 01.05.2016, 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: 
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(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. 10866213), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

DIREITO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a 

ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] 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 

TORNOZELO 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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos tornozelos 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: - TORNOZELO 

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 YOHRAN FRANKLIN 

SILVA JARDIM 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 (01.05.2016) 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, 16 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: 1023887-94.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANO MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Sentença. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JULIANO MARQUES DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, 

em suma, que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 14.12.2016, 
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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. 9264706, 9264705, 9264704, 9264702, 9264701, 

9264699, 9264697, 9264696. Devidamente citada (id. 9728338), a parte ré 

apresentou contestação e documentos (ids. 10707988, 10707993, 

10708000, 10708005, 10708013, 10708014, 1070818, 10708041, 

10708034), arguindo preliminarmente: I– Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II- Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro; III- Da Carência da Ação em Razão de Pagamento da Cobertura 

em Sede Administrativa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação, id. 10998420. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado na Central de Conciliação, o 

laudo pericial foi juntado id. 10866213. A requerida manifestou-se acerca 

do laudo pericial, id. 11645750. 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. 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Quanto à 

questão de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento valido e regular do processo, em virtude da juntada de 

comprovante de residência em nome de terceiro, o artigo 319 do CPC, ao 

elencar os requisitos da petição inicial, traz a determinação de que seja 

indicado o endereço das partes, o que foi devidamente observado. O 

artigo 320[1], por sua vez, determina a apresentação dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, não sendo o comprovante de 

endereço um documento obrigatório, pois já é suficiente a indicação da 

residência efetuada na petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. Desnecessária, 

na espécie, a determinação de juntada de comprovante de residência e 

RG para o processamento da inicial. Precedentes desta Corte. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 14/05/2014. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVANTE DE 

ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja obrigatória a 

comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de pedir, é 

desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante de 

endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. DA CARÊNCIA DE AÇÃO – 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE PAGAMENTO DA 

COBERTURA EM SEDE ADMINISTRATIVA. Não há que se falar em falta de 

interesse de agir, em razão de estar consolidado o entendimento de que o 

recibo de quitação passado de forma geral, mas relativo à obtenção de 

parte do direito legalmente assegurado. Assim não traduz renúncia a este 

direito e, muito menos, extinção da obrigação. Comprovada a invalidez, 

decorrente do acidente, a indenização deve ser proporcional ao grau da 

lesão, descontado o valor recebido administrativamente. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. 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. 

92646996, 9264701), 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. 10864529). Pretende a parte autora o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 14.12.2016, 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 
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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. 10864529), a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: [ ] 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 

OMBRO 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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 12,5% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO 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). No 

caso em tela extrai-se que a parte autora já recebeu administrativamente a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) conforme comprovante de id. 10708034, tendo a 

seguradora observado à época a graduação da lesão sofrida e inclusive 

pago o valor máximo estabelecido em lei, sendo assim nada mais é devido 

a título de seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 14.12.2016. O parecer 

de análise médica anexado em id. 10864529, bem como os comprovantes 

de transferência de valores (id. 10708034), corroboram a afirmativa da ré, 

no sentido de que pagou a indenização do seguro obrigatório. Desta feita, 

indevida a indenização aqui pleiteada. Posto isto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE com resolução de mérito os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 91 de 551



pedidos da ação de cobrança de seguro obrigatório proposta por JULIANO 

MARQUES DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS. Custas e honorários pelo autor, que fixo em 10% (dez por cento) 

sob o valor da condenação. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da 

Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência 

do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver 

alteração na situação de necessidade (art. 12 da LAJ). 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009838-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO LORRAN ALFONSO SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009838-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO LORRAN ALFONSO SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LEONARDO 

LORRAN AFONSO SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 08.12.2017, 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. 

12701547, 12702333, 12702341, 12702349, 12702358. Devidamente 

citada (id. 12842903 e 12863855), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (ids. 12985349, 12985360, 12985361, 12985362, 12995273), 

arguindo preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo Da Demanda 

Para Seguradora Líder Do Consórcio Do Seguro DPVAT; 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 a 

contestação ao id. 13910065. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado no id. 13431422. A parte requerida 

manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 14060424. 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. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do 

que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 

ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 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. 12702358. 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. 12702341), 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. 13431422). No que tange à impugnação à contestação, vejo 

que não assiste razão para realização de nova perícia, ao passo que 

foram acostados dois laudos periciais avaliados por profissionais 

diferentes, no qual ambos concordaram que a graduação da lesão 

permanente se enquadram no percentual de 10% (residual). Ademais, 

insta salientar que o membro inferior esquerdo abrange as lesões da 

fratura e ligamentos do tornozelo mencionadas pelo requerente na 

impugnação. Ressalto ainda, que o perito nomeado pelo juízo exerce 

múnus público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração 

do laudo pericial, no qual estarão contidos subsídios que poderão 
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contribuir para o julgador decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que o 

perito judicial presta compromisso de seu grau de agir com lisura e 

eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, ex vi do 

disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. 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 08.12.2017, 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. 13431422), 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 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 
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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 esquerdo 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, residual (10%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito de 70% sobre 10%, perfazendo o 

total de 7% 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 

*10% sobre R$ 9.450,00 = R$ 945,00 Total: R$ 945,00 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$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (08.12.2017) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036802-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JAIR DE OLIVEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036802-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADAO JAIR DE OLIVEIRA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ADÃO JAIR DE OLIVEIRA PEREIRA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.09.2017, 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. 11016606, 11016614, 11016624, 11016642, 

11016659. Devidamente citada (id. 11051472), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (id. 11696942), arguindo preliminarmente: I – 

Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de Realização de 

Pedido Administrativo Anterior. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação id. 12106195. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 

11895253. A parte autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 

13163651. A parte requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 

13203433. 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 

ANTERIOR. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, 

conforme se denota do id. 11016659, a requerida 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 Certidão de Ocorrência SAMU 

(id. 11016624), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In 

casu, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que 

para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de 

debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, 

basta que os documentos acostados levem a conclusão da ocorrência 

dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o 

Certidão de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo 

apenas ser desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré 

trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inciso II do 

art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de 

ausência de prova da alegada invalidez permanente decorrente do 

acidente de trânsito, já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo 

ao declarar que a autora se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito (id. 11895253). 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 
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salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 03.09.2017, 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 (id. 

11895253), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO ESQUERDO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média 

(50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, 

perfazendo o total de 12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. 

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso: -OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% 

sobre R$ 3.375,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 
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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 

(03.09.2017) 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, 16 de 

outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027759-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

JACILDO PINHEIRO DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027759-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACILDO PINHEIRO DE LARA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT ajuizada por JACILDO PINHEIRO DE LARA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito no dia 15.08.2017, que lhe teria ocasionado 

invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Com a inicial de (id. 9735312), vieram os documentos de 

(ids. 9735599 pág. 01/14). Na audiência de tentativa de conciliação 

realizada por meio da central, não houve proposta de acordo. A ré ofertou 

contestação id. 11627595, tendo a parte autora impugnado id. 12554247. 

O laudo médico pericial foi juntado id. 11150886 pág. 02/03. A parte autora 

manifestou a sua concordância com o laudo pericial id. 13405833. Instado 

a manifestar acerca do laudo, a requerida compareceu aos autos 

concordando com o referido laudo (id. 1345683). É o relatório. Decido. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. Da 

alteração do polo passivo da LIDE – da necessidade de inclusão da 

seguradora líder do consórcio do seguro DPVAT S.A na demanda. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Do vício de representação - parte autora sem alfabetização – ausência de 

instrumento público. Analisando os documentos juntados nos autos, 

especificamente a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (id. 

9735599 pág. 03) “devidamente assinada pelo autor”, constata-se que a 

falta da sua assinatura na procuração (id. 9735599, pág. 02), declaração 

de hipossuficiência (id. 9735599, pag. 01), declaração de veracidade das 

informações prestadas (id. 9735599 pág. 07), não decorre de ser o autor 

analfabeto, mas sim devido a lesão acometida pelo acidente “punho 

direito”. Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser regularizada. Da necessidade de realização de pedido 

administrativo – da falta de interesse processual. Alega a seguradora ré, 

em síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Portanto, REJEITO 

as preliminares. Ao continuo, superadas às preliminares, passo a análise 

do mérito. A parte autora interpôs a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do Seguro Obrigatório – DPVAT, no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de 

acidente em que afirma ter sido vítima em 15.08.2017. No caso, o boletim 

de ocorrência policial (id. 9735599 pág. 09), aliado ao boletim de 

atendimento (id. 9735599 pág. 10) datado do dia 15.08.2017, informandoo 

motivo da entrada “vítima de colisão carro/”talude”, comprovam que 

JACILDO PINHEIRO DE LARA foi vítima de acidente de trânsito no dia 

15.08.2017. A perícia médica judicial realizada (id. 11150886 pág. 02/03) 

realizada no dia 14.12.2017, concluiu que o autor apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta no punho de intensa repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento), permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, e não efetuado o 

pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização 

do Seguro Obrigatório DPVAT, de acordo com o estabelecido na Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 
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estabelecendo os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez intensa no punho, devendo ser calculado sobre 

o percentual máximo indenizável ao membro afetado. Desse modo, 25% de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é equivalente a R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais) que corresponde ao máximo 

indenizável ao membro afetado, 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, ainda que o pagamento a 

menor tenha importado em parcial descumprimento da obrigação 

contratual, a mora da seguradora somente ficou caracterizada no 

momento em que foi citada e tomou conhecimento da ação de cobrança. 

Assim os juros moratórios, de 1% ao mês, devem incidir a partir da data da 

citação válida da seguradora. O STJ é nesse sentido: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1.- 

Consoante orientação pacificada da Segunda Seção, nas ações de 

cobrança de indenização securitária, por se tratar de descumprimento de 

obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, na 

forma do que dispõe o art. 406 do Código Civil. 2.- Agravo Regimental 

improvido”. (STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1376837/PR, Rel. Ministro Sidnei 

Beneti, j. 19/11/2013, DJe 05/12/2013) E ainda: “DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

RECEBIMENTO ADMINISTRATIVO - COMPLÇÃO - POSSIBILIDADE - 

VINCULAÇÃO A PERCENTUAIS DE PROPORCIONALIDADE - 

IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - FATO ANTERIOR 

ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.945/09 - JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - A PARTIR DA CITAÇÃO E DO EVENTO DANOSO - ACERTO 

DA SENTENÇA - APELAÇÃO IMPROVIDA - UNANIMIDADE. I - O pagamento 

efetuado pela via administrativa não impossibilita seja pleiteada a 

complementação do valor devido a título do seguro DPVAT, já que a 

quitação diz respeito tão somente aos valores efetivamente recebidos. 

Precedentes. (...) Os juros de mora e a correção monetária foram 

corretamente estipulados, respectivamente, a partir da citação e do evento 

danoso (sinistro), conforme entendimento pacificado na Quarta Câmara 

Cível deste TJ/MA. V - Apelação cível improvida. Unanimidade.” (TJ-MA - 

APL: 0057242012 MA 0001146-20.2011.8.10.0040, Relator: ANILDES DE 

JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ, Data de Julgamento: 07/08/2012, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2012) No que tange 

à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir 

desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional dos 

membros/segmentos afetados, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao pagamento 

integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 2, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037836-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS (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: 1037836-88.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MESSIAS GOVATISKI DOS SANTOS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

02.11.2017, 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. 1169507, 11169539, 11169585, 11169618. 

Devidamente citada (id. 11202278), a parte ré apresentou contestação e 

documentos (id. 12691413), 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. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, o laudo pericial foi juntado ao id. 12347009. A parte 

autora manifestou-se acerca do laudo pericial id. 13187919. A parte 

requerida manifestou-se acerca do laudo pericial ao id. 13215801. 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 
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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. Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado 

nos autos é precário para comprovar o requerimento na esfera 

administrativa, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. A preliminar suscitada não merece prosperar, isto 

porque, conforme se denota do id. 11169539, a requerida juntou aos autos 

o prévio requerimento administrativo. DA NÃO COMPROVAÇÃO DO 

PEDIDO ADMINISTRATIVO E A SUA RECUSA. A preliminar suscitada não 

merece prosperar, isto porque, conforme se denota do id. 11169539, a 

requerida 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 de Ocorrência (id. 11169539), 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. 12347009). Outrossim, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. 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 02.11.2017, 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 
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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 (id. 

12347009), a qual afirma que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem 

causal) seja exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veiculo 

automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir 

em caso de resposta afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual 

informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) encontra(m)-se 

acometida(s): OMBRO ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão 

OMBRO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos ombros terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - OMBRO ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

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

data do acidente (02.11.2017) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024085-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

NATAL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024085-68.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: NATAL DA SILVA MARTINS REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Sentença. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que NATAL 

DA SILVA MARTINS move em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, alegando, em suma, que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido no dia 22.11.2016, 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. 4544047, 4544048, 4544049, 4544050, 4544051, 4544052, 

4544053, 4544084, 4544086, 4544087, 4544088, 4544114, 4544090, 

4544094, 4544097, 4544108, 4544105, 4544107, 4544109, 4544110, 

4544112. Devidamente citada (id. 9728338), a parte ré apresentou 

contestação e documentos (ids. 10707988, 10707993, 10708000, 

10708005, 10708013, 10708014, 1070818, 10708041, 10708034), 

arguindo preliminarmente: I– Inépcia da Inicial – Ausência de Pedido 

Específico; II- Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo 

Prévio – Falta de Interesse de Agir; III- Princípio da Causalidade e 

Sucumbência Autoral; IV-Comprovante de Residência em Nome de 

Terceiro. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado na Central de Conciliação, o laudo pericial foi juntado 

id. 11007380. A requerida manifestou-se acerca do laudo pericial, id. 

11399114 requerendo a complementação do laudo pericial aduzindo que a 

conclusão do perito foi incerta quanto à existência de invalidez. 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. INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ESPECIFICO QUANTO AO VALOR DE EVENTUAL INDENIZAÇÃO – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Refuto a 

preliminar de Inépcia da inicial - Ausência de Pedido Especifico Quanto ao 

Valor de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído a causa 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzida pela parte, conforme denota em id. 4544047. 

Valendo consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do 

valor recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 
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PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse 

processual necessário a propositura da ação, já que esta não lhe 

procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à 

falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem 

interesse jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se 

mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte 

demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há 

necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício do 

direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, 

principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito pela 

seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo não é requisito 

essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro obrigatório.” 

(Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 

17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - 

GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. 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. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM 

NOME DE TERCEIRO. Quanto à questão de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento valido e regular do processo, em 

virtude da juntada de comprovante de residência em nome de terceiro, o 

artigo 319 do CPC, ao elencar os requisitos da petição inicial, traz a 

determinação de que seja indicado o endereço das partes, o que foi 

devidamente observado. O artigo 320[1], por sua vez, determina a 

apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

não sendo o comprovante de endereço um documento obrigatório, pois já 

é suficiente a indicação da residência efetuada na petição inicial. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO 

DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E RG. DESCABIMENTO. 

Desnecessária, na espécie, a determinação de juntada de comprovante de 

residência e RG para o processamento da inicial. Precedentes desta 

Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059791533, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/05/2014. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO. Não se tratando de demanda em que seja 

obrigatória a comprovação do endereço da parte, em virtude da causa de 

pedir, é desnecessária a emenda à inicial com a juntada de comprovante 

de endereço da parte autora. Agravo de instrumento provido, de plano. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059638015, Décima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado 

em 12/05/2014). Assim, a ação deve ter prosseguimento, não havendo a 

necessidade de ser juntado o comprovante de endereço em nome da 

parte autora. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é 

modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se 

discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes 

do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de acidente 

automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

4544049, 4544050), 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. 11007380). No que tange a arguição da Seguradora de que o laudo 

pericial juntado “é incerto quanto à existência de invalidez” requerendo a 

complementação do documento, verifico que o perito judicial foi específico 

e claro quanto à existência da LESÃO PERMANENTE E PARCIAL DA MÃO 

ESQUERDA do requerente, graduada em 50% (moderada). Ademais todos 

os questionamentos levantados pela ré na petição de id. 11399114 estão 

respondidos no laudo pericial (id. 11007380). 4.2. Quesitos do Réu (IDs 

5498459 e 9726260): a. Queira o sr. Perito informar se a parte autora é 

portadora de sequelas oriundas exclusivamente de acidentede trânsito 

ocorrido em 22/11/2016; Sim. As sequelas são decorrentes 

exclusivamente de acidente ocorrido em 22/11/2016. b. Queira o sr. Perito 

informar, se caso constatado no periciado, se essas lesões foram 

causadas diretamente por veiculo automotor; Pode-se afirmar que as 

lesões apresentadas são compatíveis com o trauma narrado. c. Queria o 

sr. Perito descrever quais são as eventuais lesões que acometeram o 

requerente no acidente de transito ocorrido no dia 22/11/2016; Amputação 

traumática do 3º QDE, com formação de neuromas dos nervos digitais em 

coto de amputação. d. Queira o sr. Perito informar se as sequelas 

experimentadas pela parte autora são oriundas de doenças degenerativas 

ou traumáticas; O quadro é de etiologia traumática, ou seja, em 

decorrência de acidente, não havendo patologias degenerativas como 

fator causador. e. Observando a existência de doenças degenerativas, 

queira o sr.perito especifica-las; Não há indícios de doenças 

degenerativas previas ao trauma ocorrido. f. Queira o sr. Perito informar 

se a vitima foi submetida a tratamentos médicos capazes de minimizar o 

dano e, ainda, se há possibilidade de minimização do dano por tratamento 

conservador ou por intervenção cirúrgica; Sim, o periciado foi submetido a 

todos os tratamento necessários. As sequelas são definitivas e não 

passíveis de melhora com novos possíveis tratamentos. g. Queira o sr. 

Perito informar se a moléstia que acomete a parte autora importa em 
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invalidez permanente ou temporária; A invalidez é permanente. h. Caso o 

sr. Perito constate moléstia que acomete a parte autora importa em 

invalidez permanente, queira informar se é total ou parcial; A invalidez 

permanente é parcial. Acomete a mão E. i. Caso a lesão constatada seja 

parcial, queira informar qual foi o membro afetado de acordo com a tabela 

anexa a Lei 11.945/09, bem como o grau de repercussão da lesão (0 a 

100%); A invalidez é parcial e permanente em mão E graduada em 50% 

(moderada). j. Queira o sr. Perito precisar, em caso de resposta afirmativa 

aos quesitos anteriores, a partir de que momento e/ou data desde o 

acidente teria restado caracterizada a invalidez de membro ou órgão; 

Após 2 meses do trauma. l. Queira o sr. Perito esclarecer, com base na 

ciência médica e na sua experiência profissional, em quanto tempo em 

média desde a data do acidente esse tipo de invalidez se consolida como 

permanente? Entre 2 e 3 meses, de média. 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 22.11.2016, 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. 

11007380), a qual afirma que: Conclui o perito: A análise dos autos e 

exames clínicos realizados permitem estabelecer nexo causal entre as 

lesões apresentadas com o acidente narrado na inicial. A invalidez é 

permanente e parcial em mão E graduada em 50% (moderada), aplicando 

tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – 

CNSP (Res. 29/91). (Grifei) Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 

Lesão MÃO ESQUERDA 50% MODERADA 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 terá a perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos 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: - MÃO ESQUERDA: *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 
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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 NATAL DA SILVA MARTINS move em desfavor 

de SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, 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 (22.11.2016) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034799-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

EWERSON SALES ARRUDA DIAS (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034799-53.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

EWERSON SALES ARRUDA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que EWERSON SALES ARRUDA DIAS 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

13.10.2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 10716858, 10716861, 10716864, 10716871, 

10716873, 10716874, 10716880. Devidamente citada (id. 10833027), a 

parte ré apresentou contestação e documentos (id. 11828290), arguindo 

preliminarmente: I – Da Alteração do Polo Passivo; II – Da Necessidade de 

Realização de Pedido Administrativo Anterior. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, o laudo 

pericial foi juntado ao id. 11867598. A parte autora manifestou-se acerca 

do laudo pericial id. 13209464. A parte requerida manifestou-se acerca do 

laudo pericial ao id. 13215827. 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 ANTERIOR. 

Alega a seguradora ré, em síntese, que o documento acostado nos autos 

é precário para comprovar o requerimento na esfera administrativa, falta à 

parte autora interesse processual necessário a propositura da ação. A 

preliminar suscitada não merece prosperar, isto porque, conforme se 

denota do id. 10716880, a requerida juntou aos autos o prévio 

requerimento administrativo. Portanto, REJEITO a preliminar. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência (id. 

10716871), 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. 11867642). 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 
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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 13.10.2017, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “Art. 3o 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez 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. 

11867642), 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 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 

JOELHO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da autora decorreu do acidente narrado, bem como foi 

comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. 

Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II 

acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, 

deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda de um 

dos 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, 

intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o direito de 25% 

sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - JOELHO 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 
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SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta 

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

data do acidente (13.10.2017.2017) 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, 16 de Outubro de 2018. Luiz Octavio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021253-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021628-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

DIANARU DA SILVA PAIXAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005768-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNE FERNANDO MARCUS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARCOS PAULO DA COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032887-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

LUCIANO MARTINS BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032887-84.2018.8.11.0041 LUCIANO 

MARTINS BEZERRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 14/12/2018, às 11h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032887-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

LUCIANO MARTINS BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1032887-84.2018.8.11.0041 LUCIANO 

MARTINS BEZERRA DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 14/12/2018, às 11h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 
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litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034121-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CAROLINE RUBIEN DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034121-04.2018.8.11.0041 CAROLINE 

RUBIEN DA SILVA OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 08h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034121-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CAROLINE RUBIEN DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034121-04.2018.8.11.0041 CAROLINE 

RUBIEN DA SILVA OLIVEIRA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 08h30, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033002-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALCRIMAR SEBASTIAO SILVERIO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033002-08.2018.8.11.0041 DALCRIMAR 

SEBASTIAO SILVERIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033002-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALCRIMAR SEBASTIAO SILVERIO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 105 de 551



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033002-08.2018.8.11.0041 DALCRIMAR 

SEBASTIAO SILVERIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 09h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 2 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033787-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033787-67.2018.8.11.0041 ARIOVALDO 

FRANCISCO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033787-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARIOVALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033787-67.2018.8.11.0041 ARIOVALDO 

FRANCISCO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 14/12/2018, às 08h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034478-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GREITON BENEDITO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034478-81.2018.8.11.0041 GREITON 

BENEDITO DIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 
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designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034478-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GREITON BENEDITO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034478-81.2018.8.11.0041 GREITON 

BENEDITO DIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 08h16, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033960-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO TOBIAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033960-91.2018.8.11.0041 

WELLINGTON CARDOSO TOBIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 14/12/2018, às 08h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033960-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON CARDOSO TOBIAS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1033960-91.2018.8.11.0041 

WELLINGTON CARDOSO TOBIAS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 14/12/2018, às 08h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 11 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034841-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034841-68.2018.8.11.0041 ADRIANO DE 

LIMA ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034841-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE LIMA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034841-68.2018.8.11.0041 ADRIANO DE 

LIMA ALMEIDA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 10h56, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034853-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCAS IURY DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034853-82.2018.8.11.0041 LUCAS IURY 

DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 23/01/2019, às 11h12, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034853-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUCAS IURY DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034853-82.2018.8.11.0041 LUCAS IURY 

DE SOUZA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e 

intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o 

dia 23/01/2019, às 11h12, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 108 de 551



Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034867-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

YULE KEROLYN SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034867-66.2018.8.11.0041 YULE 

KEROLYN SILVA SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034867-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

YULE KEROLYN SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034867-66.2018.8.11.0041 YULE 

KEROLYN SILVA SOUSA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 23/01/2019, às 11h44, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de outubro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034860-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

SIDNEY MAURICIO FERNANDES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034860-74.2018.8.11.0041 SIDNEY 

MAURICIO FERNANDES MARTINS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/01/2019, às 11h28, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 
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pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034860-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

SIDNEY MAURICIO FERNANDES MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1034860-74.2018.8.11.0041 SIDNEY 

MAURICIO FERNANDES MARTINS PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 23/01/2019, às 11h28, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 15 de 

outubro de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018234-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO(A))

JULIANA LEAL DA SILVA (AUTOR(A))

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018234-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANA LEAL DA SILVA RÉU: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. 

Expeça-se nova carta de citação para a parte ré, no endereço indicado 

em ID 15106327. Redesigno audiência de conciliação para o dia 

22/01/2019 às 10h00. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034236-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034236-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por Carmem 

Wilma Peixoto da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Aponta a parte autora que mora em um imóvel localizado na 

Rua Santa Terezinha há mais de 30 (trinta) anos e que quando solicitou a 

instalação da energia elétrica informaram-na que não seria possível a 

instalação, pois o padrão deveria ficar dentro da residência. Conta que 

para não ficar sem luz, “puxou um ponto de luz” da residência de sua filha 

Joana Marques da Silva Sá, mediante autorização, e que sempre cumpriu 

com o pagamento mensal da Unidade Consumidora 6/315244-4. Ocorre 

que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$1.161,00 (mil cento 

e sessenta e um reais), referente à recuperação de consumo dos meses 

de 12/2015 a 06/2017. Pretende a parte autora a concessão de liminar a 

fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 
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jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/315244-4, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$1.161,00 

(mil cento e sessenta e um reais), debatido nos autos, mantendo-se 

suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/01/2019, às 

09h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017866-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILSON FERREIRA VALENTIM (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

H. L. A. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722692 Nr: 18246-55.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SANTANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA, 

RODRIGO PINHEIRO VIEIRA, C. S. J. T. - SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393/MT, 

DÉCIO ARANTES DE FREITAS - OAB:5920/MT, GAIA DE SOUZA 

ARAUJO MENEZES - OAB:20.237, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - 

OAB:14.247, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:7920/MT, VICTOR 

SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325

 Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por 

danos morais e estéticos proposta por NADIR SANTANA DE OLIVEIRA, 

para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os réus HOSPITAL SÃO JUDAS 

TADEU e CSJT SERVIÇOS HOSPITALARES ao pagamento de indenização 

por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença 

(Súmulas 54 e 362-STJ).CONDENO os réus, ainda, ao ressarcimento dos 

DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ).Ante a procedência da denunciação da lide, condeno a 

denunciada CSJT SERVIÇOS HOSPITALARES ao ressarcimento dos 

valores desembolsados pelo réu HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU relativo à 

condenação.Custas processuais pela ré CSJT SERVIÇOS 

HOSPITALARES, assim como honorários advocatícios de sucumbência, 

que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos 

dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC.Ante a improcedência da 

denunciação da lide ao médico Dr. Rodrigo Pinheiro Vieira, o réu Hospital 

São Judas Tadeu deverá arcar com os honorários advocatícios, que 

também fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos 

termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do NCPC.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de trinta dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796544 Nr: 2896-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE GASTÃO DE MATTOS MULLER, MARIA DA 

GLÓRIA DE MOURA MULLER, GUILHERME FREDERICO DE MOURA MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUZADA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 Homologo a desistência das testemunhas Rafael Adriano Sagiorato e 

Rodolfo Magalhães Coelho.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744226 Nr: 41252-91.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Partes da designação da pericia com a Dra. Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, para o dia 29/11/2018, às 08:30 horas que realizar-se-á com 

endereço à Rua Presidente Arthur Bernardes, nº 132, Duque de Caxias, 

Clínica Materna – telefone nº (65) 3321-7834. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 836436 Nr: 41430-69.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Nunes Proença Junior - 

OAB:6.741/MS, CLELIO CHIESA - OAB:5660/MS, FLÁVIA SILVA 

RIBEIRO - OAB:13240-B, LUÍS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - 

OAB:5.119/MS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 845684 Nr: 49345-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CAMPO GRANDE - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIO CHIESA - 

OAB:5660/MS

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 403629 Nr: 35677-73.2009.811.0041

 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: A. L. S. A, ERNANI LUZ ALVES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, YARA DE SOUZA 

PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT

 Proceda-se a juntada de documentos apresentados em audiência.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois os réus, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ( Litisconsortes com procuradores diferentes, 

prazo em dobro), e mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º 

do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

A seguir, colha-se o parecer do Ministerio Público.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1052974 Nr: 47859-81.2015.811.0041

 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: UZIAS PACHECO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 163/164, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736754 Nr: 33203-61.2011.811.0041

 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: GLOBAL MULTIMARCAS E CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTE CAMINHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ALEXANDRE MIANI - 

OAB:126973

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para juntar a Carta Precatória 

cumprida da comarca de Atibaia, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 416269 Nr: 4063-16.2010.811.0041

 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: JODEIR PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON MAKKI SILVA RODRIGUES, SILVIO 

OLIVEIRA TELES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:10573 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, RONALDO COELHO DAMIN - 

OAB:10781/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1110425 Nr: 14836-13.2016.811.0041

 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: LEONARDO JOSÉ SIQUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LIRAN PEREIRA DA SILVA, BSB 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, ORBIT TELECOMUNICAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:21410/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELIO GARCIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23788, THIAGO JANUARIO DE ANDRADE - OAB:21800

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 361184 Nr: 31221-17.2008.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁDIO JORNAL DE CÁCERES LTDA

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

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 985222 Nr: 16426-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON PAULO HARTMAN DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

EUGENY MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO FERREIRA DE 

CAMARGO - OAB:15222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 49, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 820418 Nr: 26659-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTALMAT INDUSTRIA COMERCIO E OBRAS 

LTDA, JOSÉ GONÇALO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida de fls. 120/123, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033636 Nr: 38416-09.2015.811.0041

 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: JOANICE SOUZA CRUZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILCELAINE CARNEIRO NEVES - ME, 

GILCELAINE CARNEIRO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 1.500,00, no prazo de 10 (dez) dias. 

Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de seu(s) advogado(s), e 

via Diário Eletrônico da designação da pericia para o dia 23/10/2018, no 

Instituto Vivan, localizado na rua comandante costa, 1628, Centro Sul, com 

o inicio prevista para as 08h30min. Ficam intimadas as partes e 

assistentes técnicos, através dos seus patronos da referida designação. 

Trazer todos os exames e os quesitos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885211 Nr: 20008-04.2014.811.0041

 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: FRANCISCA DAS CHAGAS BREUNIG FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE SONEMAR FERREIRA SEVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico da designação da 

pericia para o dia 23/10/2018, às 08:30 minutos que realizar-se-á no 

Instituto Vivan- localizada na rua Comandante Costa, nº 1628, Bairro 

Centro Sul, em Cuiabá. Ficam intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patronos da referida designação. Trazer todos os 

exames e os quesitos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1155724 Nr: 34209-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIBRA INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 

EPP, RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

E INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT, 

WELLINGTON FREITAS LIMA - OAB:21.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FULL COMÉRCIO DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 37514049000172. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 12.393,72 (Doze mil e 

trezentos e noventa e tres reais e setenta e dois centavos) especificado 

na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final 

do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Despacho/Decisão: Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o 

Defensor Público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por FIBRA 

INDUSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP, em desfavor de FULL 
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COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME. Por 

meio da presente ação pretende a autora o recebimento dos valores 

constantes nos cheques n.º 850067 e n.º 850066, oriundos da conta 

corrente n.º 26.803-8, agência n.º 2960, do Banco do Brasil, que 

atualizados perfazem no quantum de R$ 12.393,72 (doze mil, trezentos e 

noventa e três reais e setenta e dois centavos).

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103830 Nr: 12056-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIL DE ARRUDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA GIMENEZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRAZIELA GIMENEZ DA SILVA, Cpf: 

98008676191, Rg: 126.80354, Filiação: Alice de Arruda Borges e Onildes 

Pereira Borges, data de nascimento: 31/01/1963, brasileiro(a), solteiro(a), 

pedagoga. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente no pagamento do débito no valor de R$ 33.647,87 (Trinta e 

tres mil e seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ODENIL DE 

ARRUDA BORGES em desfavor de GRAZIELA GIMENEZ DA SILVA. O 

requerente alega que o requerido realizou um empréstimo no valor de R$ 

27.00,00, ficando como garantia para o pagamento da dívida o cheque n.º 

000063 da conta 18527-4, cppo. 8067, Banco Sicredi, para ser 

compensado em 13/04/2015; que na data acordada o requerente 

apresentou o cheque que foi devolvido, por ter sido sustado. Alega que o 

requerido se nega a pagar o empréstimo que obteve junto ao autor não 

restando outra alternativa senão ajuizar a presente ação para que o 

requerido ao final pague o valor atualizado de R$ 33.647,87 (trinta e três 

mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Despacho/Decisão: Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 

do CPC/15, inclusive afixando-se o mesmo no átrio do Foro, 

certificando-se nos autos.Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o 

Defensor Público oficiante nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo 

legal.Intime-se.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAIANE SABBAG 

DAVID FRANÇA, digitei.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018

Marcia Suzana Chupel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 705932 Nr: 267-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E 

CURSO MASTER - S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - NÚCLEO 

CIVIL - OAB:

 Novamente indefiro o pedido de RENAJUD de fls. 198/199, tendo em vista 

que o mesmo pedido já foi apreciado e indeferido anteriormente, conforme 

decisões de fls. 141 e 166.

Assim, intime-se o exequente para que indique bens passíveis de penhora 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940459 Nr: 54821-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S KROETZ COMERCIO DE SISTEMA 

HIDRAULICOS - ME/HIDRAUGAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:21393, LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - 

OAB:19460/MT, PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO - OAB:25.509, ROBSON 

WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:21.518/MT, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Defiro o pedido de consulta Renajud, conforme extrato em anexo, mas 

deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o veiculo possui alienação 

fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 911/69.

Intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do 

débito e indique bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864427 Nr: 5173-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR DE SOUZA 

HUNGRIA - OAB:16800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Defiro o pedido de consulta Renajud, conforme extrato em anexo, mas 

deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o veiculo possui alienação 

fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 911/69.

Intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do 

débito e indique bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849880 Nr: 53008-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO SUZUKI VARJÃO KOMATSU, ELAINE DA 

CONCEIÇÃO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO MARCIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MINORU OSSOTANI - 

OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 Defiro à busca no sistema RENAJUD.

Ante o resultado infrutífero, intime-se a parte exequente para, no prazo de 
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15 (quinze) dias, se manifestarem acerca dos extratos que seguem em 

anexo.

Após, voltem-me conclusos.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 851785 Nr: 54703-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE GARCIA GALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSOE LELIS PINEO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT, MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTON CESAR DE 

ALMEIDA - OAB:5039/MT, ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - 

OAB:201996/SP

 Defiro as buscas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

Ante o resultado infrutífero, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestarem acerca dos extratos que seguem em 

anexo.

Após, voltem-me conclusos.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 889803 Nr: 23088-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA CONTABILIDADE E 

CONTROLADORIA LTDA. - ME, ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE 

OLIVEIRA, ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPI GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de consulta RENAJUD, conforme extrato em anexo, mas 

em virtude das penhoras trabalhistas deixo de inserir a restrição judicial.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste se possui interesse 

ainda assim na restrição dos veículos.

No mais, Defiro o pedido de inclusão dos nomes dos executados 

OLIVEIRA CONTABILIDADE E CONTROLADORIA LTDA. - ME (CNPJ/MF nº. 

01.073.314/0001-87), ALLAN CARLOS WANDERLAAN DE OLIVEIRA (CPF 

n° 653.706.941-68) e ADRIANA LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF n° 

019.531.479-41) nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito 

ora executado no importe de R$ 9.315,20 (nove mil trezentos e quinze 

reais e vinte centavos), devendo ser expedido ofícios ao SPC/SERASA 

para as devidas anotações (CPC, art. 517, ss).

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 379545 Nr: 15324-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ultraferro Comécio Importação e Exportação Ferro e 

Aço Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRANORTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RICARDO DE ANGELI NETO, JOSÉ AUGUSTO 

RAMOS MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:9000, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - 

OAB:1.585-A, LUCIANO ALVES - OAB:8.882, RAPHAELA BEATRIZ 

RISPOLI NUNES - OAB:OAB/MT 19.705, ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença para DECLARAR a nulidade da citação por 

edital de fls.46/53, tornando sem efeito todos os posteriores. Como 

consequência, RECONHEÇO a prescrição da pretensão autoral e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso II, do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

impugnada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, §8º, do CPC/2015. 

PROCEDA com a baixa da penhora e averbação realizada sobre o imóvel 

de fls. 130/139, expedindo ofício ao Cartório competente. Transitada em 

julgado a presente decisão, arquive-se os autos com as cautelas de 

praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1170872 Nr: 40567-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO BENEDITO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Leonor Bezerra - 

OAB:18508, JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - OAB:160365 OAB/RJ, 

TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524, Thaissa Begnini Roveri - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE ARAUJO 

ALCÂNTARA - OAB:19.718/MT

 Procedo à busca no sistema RENAJUD.

Ante o resultado infrutífero, intime-se a parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, se manifestarem acerca dos extratos que seguem em 

anexo.

Após, voltem-me conclusos.

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1149567 Nr: 31528-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SOUZA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de consulta Renajud, conforme extrato em anexo, mas 

deixo de inserir restrição judicial, uma vez que o veiculo possui alienação 

fiduciária nos termos do art. 7° do Decreto-Lei n° 911/69.

Intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo atualizado do 

débito e indique bens passíveis de penhora no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 433894 Nr: 13162-10.2010.811.0041

 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: HENRIQUE VIEIRA DE QUEIROZ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, JOÃO NEPOMUCE, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Expeça-se alvará em favor da parte exequente, observando os dados 

bancários de fl. 628.

Intime-se a parte exequente para manifestar acerca da concordância dos 
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valores depositados nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060213 Nr: 51180-27.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244223/SP

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Condeno a 

parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034236-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034236-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por Carmem 

Wilma Peixoto da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Aponta a parte autora que mora em um imóvel localizado na 

Rua Santa Terezinha há mais de 30 (trinta) anos e que quando solicitou a 

instalação da energia elétrica informaram-na que não seria possível a 

instalação, pois o padrão deveria ficar dentro da residência. Conta que 

para não ficar sem luz, “puxou um ponto de luz” da residência de sua filha 

Joana Marques da Silva Sá, mediante autorização, e que sempre cumpriu 

com o pagamento mensal da Unidade Consumidora 6/315244-4. Ocorre 

que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$1.161,00 (mil cento 

e sessenta e um reais), referente à recuperação de consumo dos meses 

de 12/2015 a 06/2017. Pretende a parte autora a concessão de liminar a 

fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o 

direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente 

para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). Por fim, não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto 

jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do 

CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/315244-4, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$1.161,00 

(mil cento e sessenta e um reais), debatido nos autos, mantendo-se 

suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, 

Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 28/01/2019, às 

09h – Sala: Conciliação 02, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 
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parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038269-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038269-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. A autora 

em sua inicial informou o desinteresse na audiência de conciliação, e a ré 

compareceu aos autos (ID 15822282) requerendo o cancelamento da 

audiência designada. Assim, a pedido das partes, CANCELO a audiência 

de conciliação designada para o dia 24/10/2018 as 09:00. Intime-se a ré 

para que conteste a presente ação no prazo legal. Cumpra-se os demais 

atos do despacho de ID 13885067. Cuiabá, 16 de outubro de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020394-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CAPAO GRANDE ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JACKSOM ESPINDOLA BARROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020394-12.2017.8.11.0041 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 autora para efetuar a distribuição da Carta Precatória expedida 

no ID 15965497, devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006067-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL NUNES DE MORAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006067-28.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022517-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

RODOLFO SANTANA JUVENAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022517-80.2017.8.11.0041 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 ré para impugnar à CONTESTAÇÃO EM RECONVENÇÃO, juntada 

no ID 14010692, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 

2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037045-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037045-22.2017.8.11.0041 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 autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Analista 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000237-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO RODRIGUES CARVALHO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000237-81.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008301-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA DAMIANE DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008301-80.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009528-08.2018.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 117 de 551



Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ARISTOTER BALTAZAR QUINTILIANO BORGES (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009528-08.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008827-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ SAFF (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008827-47.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011572-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011572-97.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008156-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

ELIANA VALERIA KANSO BRANDINI (REQUERENTE)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS SANTOS ALVES (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DE EDUCACAO E PESQUISA DO PLANALTO AEP 

(REQUERIDO)

CONNEXO INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008156-58.2017.8.11.0041 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 autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 17 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021675-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS - IDEP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021675-03.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

certidão de ID 8853379, intime-se para recolhimento das custas 

processuais. Após, concluso para deliberação. Cuiabá, 13 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006083-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEBERSON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006083-79.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006060-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006060-36.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019448-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE ARISTIDA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAELA FORTUNATA DE AGUIAR (AUTOR(A))

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019448-40.2017.8.11.0041 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 autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006033-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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JEFFERSON CESAR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006033-53.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006082-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR DA SILVA CAJANGO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006082-94.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000394-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000394-54.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006834-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006834-66.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029107-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO JUNQUEIRA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1029107-39.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 23/11/2018 às 12:00 horas, que será realizada 

na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, 

localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, respeitando a 

antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do 

CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007442-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO RODRIGUES DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007442-64.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006691-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO MAURICIO VIEIRA DE MELO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006691-77.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006547-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS CHOMPATI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006547-06.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 
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da parte autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006846-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006846-80.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006037-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PONCIANO LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006037-90.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006878-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AGAPTO DE MATOS SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006878-85.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006829-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI PIERIN SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006829-44.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDACI DA SILVA (AUTOR(A))

LEONARDO CESAR BONFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007627-05.2018.8.11.0041 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 se manifestar em prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034640-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE MOMOLI GIACOPINI (ADVOGADO(A))

MINERACAO REAL SAO LUIZ LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL MOTA MACHADO (REQUERIDO)

FERNANDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034640-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Ante a 

certidão de ID 15971924, intime-se a parte autora para recolher e/ou 

apresentar as guias de custas de distribuição devidamente recolhidas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução. E tendo em vista que 

se trata de 06 endereços distintos para cumprimento do ato, deverá em 

igual prazo, apresentar nos autos o comprovante de pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Apresentado os documentos nos termos 

acima, cumpra-se conforme deprecado e, após, devolva-se à Comarca de 

origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias e nada sendo requerido, 

certifique-se e devolva ao Juízo de Origem, nos termos do art. 393 da 

CNGC/TJMT. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030710-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. CASTRO COSTA - ME (EXECUTADO)

FABIANO CASTRO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030710-50.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de ação 

de execução de titulo extrajudicial proposta por ITAU UNIBANCO S/A em 

face de F. CASTRO COSTA ME, fundado em contrato de abertura de 

crédito. O Provimento nº 04/2008 do Conselho da Magistratura trata da 

competência exclusiva das varas bancarias para processar e julgar as 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do 

Provimento nº 04/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 
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de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a contrato de abertura de crédito, subordinadas às regras do 

Banco Central, deve ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse 

sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: 

“SEBASTIAO BARBOSA FARIAS1012175-36.2017.8.11.0000GABINETE 

DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIASSUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE 

CUIABÁ/MTEMENTACONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM – VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – 

AÇÕES DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM 

CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUB-ROGAÇÃO DA 

SEGURADORA NO DIREITO CREDITÍCIO – EXECUÇÃO DO CONTRATO 

BANCÁRIO - DIREITO DE NATUREZA NITIDAMENTE BANCÁRIA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. Sendo a ação de execução de título 

extrajudicial oriunda de contrato de empréstimo consignado, a 

sub-rogação da seguradora no direito creditício, não retira a natureza 

bancária da ação. As varas especializadas em direito bancário, criadas 

pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional 

pela natureza da demanda, nos termos do art. 1º, I, §1º do Provimento nº 

004/2008/CM. (TJMT, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018). Pelo exposto, declino da 

competência a uma das Varas Bancárias desta Comarca para a análise e 

julgamento desta ação de execução. Promova-se a redistribuição dos 

autos. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030858-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

BRUMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030858-61.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, balancete da pessoa 

jurídica, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015). P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029001-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

BRUNNA RAFAELLY MORAES DOS ANJOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029001-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Certifique-se a devolução do AR expedido (ID 15087989). Na hipótese de 

o réu aina não ter sido citado, desde já redesigno para o dia 23/01/2019 às 

08:00 horas, para a audiência de conciliação, que será realizada perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum de Cuiabá -MT. Cite-se e 

intimem-se todos nos termos da decisão de ID 9949465. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Cuiabá, 17 de outubro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030927-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030927-93.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036635-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

EMANUELA PAULA DA CRUZ CASTRO QUEIROZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1036635-61.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030864-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ARAUJO MAGALHAES (AUTOR(A))

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN IZABELLY GOMES MATOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1030864-68.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 
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Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031136-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUBER PARREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MAISA PIRES VIDAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031136-62.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

devendo: a) Promover qualificação completa, informando ao juízo sua 

profissão, o endereço eletrônico, inclusive o da requerida. b) Comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judicias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, vez que não há pedido de justiça a ser analisado. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1005609-11.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011114-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

MARCIO PLINIO LEITE CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRYSCILLA GARCIA GUIMARAES BANDEIRA (RÉU)

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011114-80.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001621-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL (ADVOGADO(A))

EDUARDO AFONSO FARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZEVEDO BORGES ADVOGADOS (RÉU)

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES (RÉU)

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001621-79.2018.8.11.0041 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 as correspondências devolvidas, 

juntadas aos autos nos IDs 15896154, 15952348 e 15991084, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030927-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL (ADVOGADO(A))

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030927-93.2018.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 17 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013680-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE LOFFLER MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1013680-02.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

BENEDITO SEBASTIAO DO BONDESPACHO DE SA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1002320-70.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025979-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (AUTOR(A))

FERNANDO EUGENIO MEYER (ADVOGADO(A))

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DE SOUZA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n. 1025979-45.2017.8.11.0041 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 autora para manifestar acerca dos Embargos Monitórios, juntado 

aos autos no ID 12305261, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010043-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JOCIMAR ALMEIDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010043-43.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016211-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016211-32.2016.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 17 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011740-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AILTON DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011740-02.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007067-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007067-63.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006689-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

FABIO DE OLIVEIRA COZENDEY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006689-10.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006624-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA ROSA (EXEQUENTE)

GILMAR PEREIRA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (ADVOGADO(A))

SHAREWOOD DO BRASIL REFLORESTADORA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1006624-15.2018.8.11.0041 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 petição de ID 13763341, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011276-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011276-75.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029030-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MANOEL OLIVEIRA DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029030-64.2017.8.11.0041 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 autora para impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012767-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VICTOR VIEIRA DA CUNHA FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário I

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021737-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ERIVELTON JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário I

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011588-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRACY CARLOS SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011588-51.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020624-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DO CARMO DE ARAUJO (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário I

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007569-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BERTINA CELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007569-02.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010620-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA FERREIRA TOLEDO (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO ALMEIDA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010620-21.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010053-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

REGINALDO DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010053-87.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009957-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SOLANGE RIBEIRO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1009957-72.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031353-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE DE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE CAFURE BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031353-42.2017.8.11.0041 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 autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

juntada aos autos no ID 14743591, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 

17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000274-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBE MARIA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1000274-11.2018.8.11.0041 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 impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023324-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA ASSUNCAO MAGALHAES ABDALLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023324-37.2016.8.11.0041 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 efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 17 

de outubro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012130-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

VALDINEIA LUCIA PROENCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1012130-69.2018.8.11.0041 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 impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Isabela Mattoso Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850768 Nr: 53790-36.2013.811.0041

 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: MANOEL BENEDITO DE FRANÇA

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

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

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação (p.90/92).

O exequente requereu o levantamento da quantia depositada e a remessa 

dos autos ao contador para apuração de saldo remanescente (p.95/96).

 Intimado para apresentar cálculo e apontar o valor que entende devido, o 

exequente permaneceu inerte (p.97/98).

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Embora o exequente tenha apresentado oposição ao valor depositado, 

não apresentou cálculos e/ou apontou o valor que alega ser devido e, 

embora intimado, não se manifestou. Assim, diante de sua inércia, 

reconheço como devido a quantia depositada pelo executado à p. 90/92.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 792273 Nr: 46368-44.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA ORMOND SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENY SENDROVICH - OAB:184031 

OAB SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1033384 Nr: 38304-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO MARQUES FERREIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 

OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, Lucas 

Pinheiro Ciriaco - OAB:21182/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1035824 Nr: 39508-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHPDS, MARCELO DA SILVA SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intime-se o autor, através de seu patrono, para em 5 (cinco) dias, 

informar se possui interesse no prosseguimento do feito, devendo atender 

a determinação de p.103/105.

 Em não sendo atendido o chamado, intime-se a ré para manifestar.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1137384 Nr: 26298-64.2016.811.0041

 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: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.814-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1012914 Nr: 28795-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO DO 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: Lucimar Gimenez Cano - 

OAB:8506-A

 Expeça-se alvará como requerido à p.135.

 Após, promova-se o arquivamento do feito, como determinado na 

sentença de p.127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118784 Nr: 18239-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO FERREIRA DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA ROSANA PERIN - 

OAB:11809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO. - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 810696 Nr: 17191-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA PORTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

A exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor da exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Expeça-se alvará em favor do perito, referente aos honorários 

depositados à p.101/104.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 355025 Nr: 25422-90.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MOREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

OAB:10105/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149529 Nr: 31502-89.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDRAL, OSMARI DOS REIS AMORIELO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884370 Nr: 19430-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA REGINA SCHEREMETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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julgo procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos 

materiais e morais proposta por CELIA REGINA SCHEREMETA contra 

SISAN ENGENHARIA LTDA., a fim de:1)Condenar a ré ao pagamento dos 

DANOS MATERIAIS pelo razão do atraso na entrega do empreendimento 

(aluguel), no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por mês, 

no período de fevereiro de 2013 até a data da efetiva entrega das chaves 

do imóvel. Os valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data de vencimento 

de cada prestação; 2)Condenar a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ); 

e3)OBRIGAR a ré a promover os reparos das fissuras nas paredes 

internas e externas do imóvel e trincas na parte inferior da parede 

externa, no prazo de 30 (trinta) dias. Desentranhem-se os documentos 

266/273, eis que estranhos a estes autos.Os honorários do perito deverão 

ser arcados pela parte ré, assim como as custas e honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, 

§2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de outubro 

de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 892929 Nr: 25171-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364/MT, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Numeração Única n. 25171-62.2014.811.0041 - Código 892929

DESPACHO

 Certifique o decurso do prazo de apresentação de defesa pela ré Barros 

Comércio e Mármore Ltda.

 Intime-se a ré Carvalho Comércio de Mármores e Granitos Ltda. EPP para 

manifestar sobre os documentos apresentados com a impugnação à 

contestação, bem como manifestar interesse na produção de provas, 

especificando-as no prazo de 05 (cinco) dias.

Em igual prazo, deverá a autora manifestar sobre as provas que pretende 

produzir.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 861083 Nr: 2575-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G DE ALMEIDA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS COMÉRCIO DE MÁRMORES LTDA, 

CARVALHO COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO OLIVEIRA MARTINS 

- OAB:MT/19.191, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Numeração Única n. 2575-84.2014.811.0041 - Código 861083

DESPACHO

 Intimem-se as partes para manifestarem interesse na produção de 

provas, especificando-as no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se com prioridade. Processo da Meta 02-CNJ.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 896667 Nr: 27397-40.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA, KAROLINE DE MOURA, 

MARIA DE FATIMA DA SILVA, MADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROZANA ALVES ATHAIDE 

GAMARRA DA SILVA - OAB:11.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI. - OAB:11.660, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT

 Posto isto, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso VII (Meta 02/CNJ) c/c 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente o pedido desta ação 

cautelar de exibição de documentos proposta por MARIA DE FATIMA DA 

SILVA, KAROLINE DE MOURA e MARCOS ANTONIO DE MOURA contra 

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, confirmando a 

liminar concedida por meio da decisão de p. 28.Condeno a ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, 

ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, 

arquive-se com baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811837 Nr: 18324-78.2013.811.0041

 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: NOVA BLM CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETELCLAS EDITORA DE CATÁLAGOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO GONÇALVES TORRES 

NETO - OAB:, WALINSON MARTÃO RODRIGUES - OAB:OAB/SP-310917

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação ajuizada por NOVA 

BLM CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. para DECLARAR a 

inexigibilidade do contrato firmado entre as partes no valor total de R$ 

5.784,00 (cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais) e CONDENAR a ré 

GETELCLAS EDITORA DE CATÁLOGOS LTDA. ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Após o trânsito em julgado, e 

decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 16 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899700 Nr: 29596-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA MENEGAZZO DE BARROS ME, FABIANA 

MENEGAZZO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARRETO & GUIMARÃES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT, THAIS SVERSUT COSTA - OAB:11.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065, LETÍCIA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 18291

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 303/317 é 
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tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812648 Nr: 19137-08.2013.811.0041

 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: ALMANARA RESTAURANTES E LANCHONETES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL ALMANARA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ COELHO PAMPLONA - 

OAB:147549/SP, MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - 

OAB:OAB/MT 13.662

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 302/325 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte ré 

para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 735434 Nr: 31785-88.2011.811.0041

 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: FABIO JAIR RONCATTI SÁ FRAUCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS ALVES DE SOUZA E CIA. LTDA., 

ANTONIO CARLOS TAVARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de adjudicação compulsória a 

proposta por Fabio Jair Roncatti Sá Frauches contra Zacarias Alves de 

Souza e Cia LTDA e Antônio Carlos Tavares de Souza. Custas recolhidas 

na inicial. Honorários sucumbenciais indevidos, eis que os réus são revéis 

e não constituíram advogado.Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de outubro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 865621 Nr: 6070-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLG FOMENTO MERCANTIL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO SAMANIEGO VASCONCELOS, THENE 

DE ARRUDA CHAVES, ANANIAS ARAUJO SILVA, DEMETRIO DIAS 

SIQUEIRA, IGOR SAMANIEGO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 13791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6070-39.2014.811.0041

Código: 865621

Vistos e etc.

 Em atendimento ao principio da cooperação, realizei busca de endereço 

dos réus não citados junto à base de dados dos órgãos conveniados ao 

TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da CEI - Anoreg e do 

TRE-MT com o endereço dos réus não citados.

Cite-se por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta comarca e 

pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 829968 Nr: 35709-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL MONTAZOLLI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Processo n°35709-39.2013.811.0041

Código 829968

Vistos, etc.

 Designo o dia 16 de novembro de 2018, às 10:30 horas para a realização 

da perícia.

A pericia será realizada de forma indireta, conforme informado a p. 

401/402.

As partes deverão apresentar eventuais documentos solicitados pelo 

perito.

 Autorizo o levantamento dos honorários periciais em favor do perito 

nomeado.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se expedindo o necessário e com URGÊNCIA processo incluso na 

Meta 02/2017 do CNJ.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 894298 Nr: 26088-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE VIAGENS E TURISMO LTDA, ANNA 

RAPHAELA ESTEVES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍSSA GONÇALVES DINIZ - ME, GILSON 

CORREA DOS SANTOS, ROSANA APARECIDA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGER FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 8.343

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os embargos monitórios e, em consequência, 

improcedente o pedido inicial formulado nesta ação monitória ajuizada por 

Centro Oeste Viagens contra Raissa Gonçalves Diniz – ME representada 

por Gilson Correa dos Santos e Rosana Aparecida Diniz.Condeno a 

embargada (Centro Oeste Viagens) ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios de sucumbência, que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. P. I. Cumpra-se.Cuiabá, 16 de 

outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756564 Nr: 8679-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO LUIZ FRANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDIFOR CONSULTORES ASSOCIADOS S/A 

LTDA, IVONETE CORREA ZANÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, JULIA RIBEIRO DA SILVA - OAB:13927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:OAB/MT 7.166(B), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 
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CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563

 Processo n° 8979-63.2012.811.0041

Código 756564

Vistos e etc.

A ré Audifor, citada, apresentou procuração a p.144. Entretanto, a ré 

Ivonete Correa até o presente momento não foi citada.

Desta forma, defiro o pedido de p. 141/142 e torno sem efeito a certidão 

de p. 137.

Intime-se o autor para que manifeste o seu interesse quanto ao 

prosseguimento do feito em relação a ré não citada.

Após, intime-se a ré Audifor para se manifestar.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1332049 Nr: 16040-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA MAITELLI, ALCIDES MAITELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁFRICA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)In casu, apesar das autoras 

informarem que houve confusão patrimonial entre os bens da empresa ré 

e de seus sócios, não há elementos nos autos que confirmam essa 

assertiva.A alegação de indução do juízo a erro quanto à abertura do 

inventario, por si, não é motivo que justifique a restrição em nome dos 

sócios da empresa ré de forma liminar. Diante destas explanações, como 

não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá 

comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito das 

autoras, não há como conceder a tutela de urgência.Nesse sentido o TJMT 

já decidiu:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA 

DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Ausentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à 

excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o 

indeferimento é a medida que se impõe. Tratando-se de questão que 

enseja maior dilação probatória para esclarecer os argumentos trazidos 

pelas partes, impõe-se o indeferimento da tutela. (AI 155062/2016, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA.Cite-se a ré por meio do seu patrono e os sócios por aviso de 

recebimento nos endereços informados, para que em 15 dias se 

manifestem em juízo.Suspendendo o andamento das execuções em 

apenso, até o julgamento do presente feito.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 913083 Nr: 38917-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COR JESUS FERNANDES FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA, LAECIO LUIZ GONÇALVES, Yolanda da Silva 

Carvalho, José Dirleu da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA RODRIGUES 

PANTALEÃO - OAB:6.481/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JUDSON 

GOMES DA SILVA BASTOS, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 234778 Nr: 37404-09.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETE- ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO NUNES DA MATA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9.107-O-MT

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 455884 Nr: 26897-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEPHANY MARIA LIMABATISTA, PEDRO 

AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:13.556 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSÉ GUIMARÃES 

- OAB:6534, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 395058 Nr: 30409-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELI CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - 

OAB:19442/O, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1276161 Nr: 473-50.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEAUDO TECNOLOGIA MEDICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAGEM SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS POR 
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IMAGEM EIRELI, PAULO SERGIO SOL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA 

- OAB:160-B/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, juntada aos autos às 

fls. 30/31, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da missiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 955754 Nr: 2915-91.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE TARSO RUGGIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SERRA - 

OAB:235.018/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do item 6.1 do Prov. 56/2007- CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para 

efetuar o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929688 Nr: 49127-10.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC, Oliveira & Antunes advogados 

Associados - OAB:318/98 - SC, PEDRO TORELLY BASTOS - 

OAB:28708

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LARISSA 

SCHWARZ DE MELLO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808521 Nr: 14985-14.2013.811.0041

 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: KSKER, ROSECLER EING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA

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

OAB:10483, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/MT, MARCELO 

BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerida às 

fls. 237/241 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 704389 Nr: 39083-68.2010.811.0041

 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: TRANSMISSORA MATOGROSSENSE DE ENERGIA S/A - 

TME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ, MARIA 

ISABEL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) UNIVAR PIVA 

FADANELLI, solicitando a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de qualquer outra 

solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das providências 

definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1013916 Nr: 29267-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENZET CONSTRUTORA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALUÍ MANSO EMPREENDIMENTOS 

HOTELEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CONCEIÇÃO PAULO - 

OAB:15.886/MT, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PALMA DE ARRUDA 

NETO - OAB:10270/MT, RODRIGO ALVES SILVA - OAB:11.800/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre a complementação do laudo pericial juntado às 

fls.432/443, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1087122 Nr: 4783-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA PETRAUSKAS SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA MARTELLI - 

OAB:OAB/MT 18.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, converto o rito do procedimento de sumário para o ordinário. 

Salienta-se, ademais, que não se tratando de alteração substancial, ficam 

garantidas às partes as prerrogativas dos artigos 550 e 551, § 3º, do CPC. 

Cite-se, a requerida, advertindo-a, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

ofereça defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 

Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para 

oferecer impugnação, em 10(dez) dias, sob pena de preclusão.Encerrada 

a fase postulatória, intimem-se as partes para, no prazo comum de 

05(cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2016.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1028062-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR JOSE MELO DE MEDEIROS (AUTOR(A))
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JOAO DE FREITAS NOVAIS II (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028062-97.2018.8.11.0041. Aldenir José 

Melo de Medeiros ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de indenização por danos morais contra Banco Bradesco S/A, 

ambos qualificados. A inicial relata que o autor, em meados de 2016, 

enquanto estava realizando suas compras na loja física da rede 

Americanas, foi abordado pelo promotor de vendas do estabelecimento, 

que lhe ofereceu um “cartão de crédito”. Ao aceitar a proposta, preencheu 

a ficha com seus dados e foi informado que, caso fosse aprovado o 

crédito, receberia em sua residência o cartão. Embora nunca tenha 

recebido o cartão de crédito, ao tentar aprovar crediário no comércio local 

descobriu que seu nome estava incluído nos cadastros de restrição ao 

crédito (SERASA), pelo suposto inadimplemento do valor de R$ 1.382,84, 

referente ao contrato n. 4180530368510000, cuja restrição foi inclusa em 

09/12/2007. Ao argumento de que referida cobrança e consequente 

negativação é indevida, requer a concessão da tutela provisória de 

urgência para determinar que o réu retire seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. É o 

relatório. Decido. A pretensão almejada pelo autor diz respeito à 

concessão liminar da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do CPC, quais sejam: elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência não diferem muito dos 

conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo 

cumulativos, ou seja, a presença de um não elide a necessidade de 

demonstração do outro. O autor afirma ter chegado a preencher uma ficha 

requerendo um cartão de crédito, porém, nunca recebeu o mesmo, sendo 

a cobrança e consequente negativação anotada em seu nome por 

determinação do réu indevida. Ante a alegação do autor de que não 

recebeu e/ou efetuou compras com o cartão de crédito que originou a 

cobrança feita pelo réu e ensejou a negativação de seu nome, necessária 

a concessão do pedido liminar de exclusão da restrição creditícia, pois, 

conforme é sabido, a negativação do nome das pessoas de forma 

indevida gera abalo financeiro, prejudicando as relações comerciais e 

imagem. Ademais, importante registrar que a medida é reversível a 

qualquer tempo. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

requerida e SUSPENDO a restrição creditícia anotada em nome do autor 

perante os órgãos de proteção ao crédito em 09/12/2017, no valor de R$ 

1.382,84, referente ao contrato n. 4180530368510000. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 10:30 horas, 

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

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado. Cite-se e intime-se a ré para a 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

(vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, nos termos 

do art. 98, CPC. Intime-se. Cuiabá, 02 de outubro de 2018. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032461-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032461-72.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação monitória proposta por SICREDI CENTRO NORTE em face de ADENICE 

FRANCA DE QUEIROZ, endereçada a uma das Varas Especializadas em 

Direito Bancário de Cuiabá que, equivocadamente, foi distribuída a esta 

Vara Cível. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura trata 

da competência exclusiva das varas bancárias para processar e julgar as 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, incisos I e II do 

Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos 

artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Pelo exposto, declino a competência para uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032534-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO SANTANA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032534-44.2018.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação monitória proposta por SICREDI OURO VERDE MT em face de 

ANTONIO CLAUDIO SANTANA JUNIOR, endereçada a uma das Varas 

Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá que, equivocadamente, foi 

distribuída a esta Vara Cível. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da 

Magistratura trata da competência exclusiva das varas bancárias para 

processar e julgar as causas decorrentes de operações realizadas por 

instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O 

art. 1º, incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, 

com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no 

art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 
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relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Pelo exposto, declino a competência para uma das Varas 

Bancárias desta Comarca. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com 

urgência. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034692-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SILVA DE ASSIS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034692-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc. EDIMAR 

SILVA DE ASSIS propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados (ID: 10701981– p. 01). A autora alega que em 19 

de junho de 2017 foi vítima de acidente automobilístico, que lhe acarretou 

fratura no membro inferior esquerdo e no membro superior esquerdo, com 

incapacidade parcial permanente, conforme atesta certidão de ocorrência, 

boletim de ocorrência e documentos médicos hospitalares. Requer a 

procedência da ação para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 

13.500,00, referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente. A 

inicial foi instruída com os documentos (ID 10702030/ 10702057). A ré 

requereu habilitação dos patronos (ID 11928676/ 11928709). Citada, a ré 

ofertou defesa com documentos (ID 12368370). Na contestação a ré 

requereu, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a fim de que seja 

procedida a sua exclusão e inclusão da Seguradora Líder. Arguiu, ainda, a 

preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, a constitucionalidade das Medidas 

Provisórias 340/2006 e 451/2008 e a inaplicabilidade do CDC, sustentado a 

necessária de produção de prova pericial. Aduz que caso seja condenada 

ao pagamento do seguro, que seja nos termos do artigo 3º, II da Lei n. 

6.194/74, de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, 

correção monetária e os honorários advocatícios. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (ID: 12907072), oportunidade em que a 

autora foi submetida ao exame pericial por médico perito da Central de 

Conciliação. Impugnação a contestação (ID 13083580). A autora 

concordou com o aproveitamento do exame pericial realizado por médico 

da Central de Conciliação (ID: 13083640). A parte ré, intimada, concordou 

com o aproveitamento do exame pericial realizado por médico da Central 

de Conciliação (ID: 13826504 e 13986959). Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Novo Código de 

Processo Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório ajuizada por EDIMAR SILVA DE ASSIS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Da 

preliminar de alteração do pólo passivo A ré requer a alteração do pólo 

passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Da 

Preliminar de Falta do Interesse de Agir Em que pese à parte ré ter alegado 

em sua contestação preliminar de falta de interesse de agir por falta de 

prévio requerimento administrativo, essa não deve prosperar, tendo em 

vista que a parte autora juntou aos autos no ID: 10702040 o pedido 

administrativo anterior ao ajuizamento da ação. Assim, rejeito a preliminar 

de carência da ação por falta de interesse de agir. Mérito A autora foi 

vítima de acidente automobilístico em 19 de junho de 2017, conforme 

certidão de ocorrência (ID: 10702057). A lei de regência da matéria tratada 

nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo 

vedada a aplicação retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, 

verifico que são aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 

11.482, com vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 

04/06/2009, ou seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. 

Portanto, aplicável a Lei especial com suas respectivas alterações. O 

artigo 3º da citada lei, prevê que a vítima de acidente automobilístico faz 

jus à indenização securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 

3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente;” A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. No caso, em relação à 

quantificação da invalidez o inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: 

“quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional da forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” No que tange à 

indenização securitária, o artigo 5º da Lei 6.194, de 1974, prevê que para 

o pagamento do seguro DPVAT é suficiente à prova do acidente 

automobilístico e do dano dele decorrente. O acidente automobilístico está 

comprovado por meio de certidão de ocorrência. Resta apurar se a autora 

está incapaz permanentemente, com avaliação da graduação da invalidez 

se total ou parcial, bem como a sua quantificação, a qual deve ser 

comprovada mediante perícia, para pagamento proporcional ao percentual 
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da sua incapacidade. A prova documental acostada aos autos é suficiente 

para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, 

o laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluindo que a 

autora possui lesão parcial incompleta incapacitante de tornozelo 

esquerdo e cotovelo esquerdo (ID: 12907072– p. 03/04). Considerando 

que a perícia foi realizada pelo médico que atua na Central de Conciliação 

e Mediação, sendo a mesma elaborada de forma sucinta, portanto, 

necessário esclarecer que a lesão incapacitante em tornozelo esquerdo 

computada em 75% e lesão incapacitante em cotovelo esquerdo 

computada em 25% devem ser calculadas de acordo com a tabela de 

acidentes pessoais. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA 

ADMINISTRATIVAMENTE E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA 

PREVISTA AO CASO - PROPOSITURA DA DEMANDA PARA 

COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE 

DEMONSTRADA - LAUDO SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO 

PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 474 - SEQUELA PERMANENTE 

PARCIAL INCOMPLETA - ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP 

ANEXA À LEI Nº 6.194/74, COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E 

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA 

LEI Nº 6.194/74, CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA 

JUDICIAL - BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

IMPROCEDÊNCIA DO FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na 

esfera administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, 

em juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende 

fazer jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de 

agir. Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada 

pela vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da 

graduação da invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a 

título do seguro obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados 

na Súmula n° 474. Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, 

após enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação." (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Para a perda completa da mobilidade de um tornozelo o percentual é de 

25%. Dessa forma 75% de 25% é igual a 18,75%. E para perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos cotovelos o percentual é de 25%. 

Dessa forma 25% de 25% é igual a 6,25%. Desta feita, provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar, no 

percentual de 25%. Com efeito, a fixação do valor da indenização do 

seguro DPVAT deve obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei 

n. 6.194/1974. Sobre o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO 

ANTERIOR MANTEVE SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO 

INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO 

PARADIGMA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE 

LABORATIVA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 

Em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, 

proferida no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a 

sistemática dos recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, 

em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em 

que se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, que estabelece, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua incidência deve ser 

desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de mora na indenização 

do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Relativo à correção 

monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o pagamento do 

benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC que 

melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por EDIMAR SILVA DE ASSIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condena-la 

ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Custas 

processuais pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 900,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cuiabá, 17 de outubro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010982-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

JORGE AMUI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MR COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA - EPP (RÉU)

MAGIDA FARES FARES (RÉU)

 

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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 de outubro de 2018, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019832-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA (ADVOGADO(A))

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANNE CRISTINA CINTRA FERREIRA DA ROSA (EXECUTADO)

ALMELICE FERREIRA GARCIA (EXECUTADO)
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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 mandado devolvido pelo oficial de justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias. Cuiabá, 17 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: 1034125-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

SIMONE SANTANA SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte AUTORA, via DJE para 

comparecer na AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: Central de conciliação, 

Data: 29/01/2019 Hora: 10:30, a ser realizada no Fórum de 

Cuiabá.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. Cuiabá, 17 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: 1007672-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARILENE AMBROSIA VIEIRA MOURA (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

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: 1007535-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FRANCISCO DE ABREU (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 17 

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: 1006598-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BERNADETE PROENCA DE JESUS (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 o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 17 

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: 1008261-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

MARIA BERNADETE DE NOVAIS (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, 17 

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: 1007929-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DE MORAES (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do 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, 17 

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: 1006677-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LARA SILVA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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, 17 

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: 1007762-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

K. F. C. F. (AUTOR(A))

FERNANDO FILIPIN LOPES (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, 17 

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: 1006855-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EVANOEL RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 17 

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: 1008248-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO DE ALMEIDA CAMPOS (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do 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, 17 

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: 1008294-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

IVONE BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

D. J. D. S. (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, 17 

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: 1008285-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR CONRADO (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, 17 

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: 1007338-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GILBERTO DE LIMA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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, 17 

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: 1012633-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAKI HASSAN FARES (AUTOR(A))

LUIZ GONÇALO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (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, 17 

de outubro de 2018, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 450263 Nr: 22921-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOWER ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, 

FABIANE NOVACK SCHIAVON, NELSON BARBIERO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA BARBOSA DA 

SILVA - OAB:12835-MT, ANTÔNIO TEIXEIRA NOGUEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 5.905, LEONARDO REIS BREGUNCI - OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1155289 Nr: 34036-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EDUARDO DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS

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

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 375932 Nr: 12169-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE MARIA PEDROSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIENEZ PEDROSO LEMES 

PINTO - OAB:OAB/MT 15.437/O

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 945191 Nr: 57492-53.2014.811.0041
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 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: NEODIR CROZETTA

 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: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:OAB/MT 8506-A

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913179 Nr: 38991-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBMB, ELIZETE BOTELHO DE CAMPOS MERTHAN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, SELMA PAES - OAB:16.347-A, SELMA PAES - OAB:MT/ 

16.347-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 771891 Nr: 24975-63.2012.811.0041

 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: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA CONSTRUÇÕES 

PRÉ-FABRICADA SOCIEDADE LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDÃO 

CANÇADO - OAB:14.488/MT, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086961 Nr: 4707-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARISSA D'ANGELIS ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA BRANCO, ALDA MARTINS 

BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT, RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1126288 Nr: 21431-28.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDA MARTINS BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISSA D'ANGELIS ZANETTI

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

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20.149-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE DA SILVA 

CAMBARÁ - OAB:3.290/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1258632 Nr: 23876-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIA MARA BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARISSA D'ANGELIS ZANETTI, ALDA 

MARTINS BRANCO, JOSÉ MARIA QUADRI BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado RUI PAULO MARTINS ABRAÇOS - 

OAB:11755 MT , para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 786302 Nr: 40193-34.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SUELI PERIN, MARA REGINA PERIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, 

GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SOMA CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, ALDO SILVA DA COSTA JUNIOR - OAB:11293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca de fls. 465/515, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1093288 Nr: 7628-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ROSA AMORIM SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662 SP, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 120298 Nr: 8642-51.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON GOMES DE EDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID CONFECÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRES PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:29789/SP, FELICIO ROSA VALARELLI JÚNIOR - OAB:12798-A

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 209, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 222796 Nr: 30694-70.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCASIM COMÉRCIO INDÚSTRIA E LOCAÇÃO DE 

MÁQUINAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADE ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS CORREA DE FIGUEIREDO 

JR - OAB:OABMT 6076, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - OAB:16.472/MT, HELENO 

BOSCO SANTIAGO DE BARROS - OAB:6587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls.154, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 25506 Nr: 6372-64.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERONE DO BRASIL COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CENTER COMÉRCIO DE BICICLETAS 

MATERIAIS ESPORTIVOS, MANOEL MARTINS DIAS, ONILZA APARECIDA 

FARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 317, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 15(quinze) dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 821727 Nr: 27915-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO MATTEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO, LEANDRO ALVES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - 

OAB:7465-E, FABIO VALENTE - OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo da suspensão deferida as fls. 99, razão 

que intimo o autor por intermédio de seu patrono para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020646-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANNE ETIENNE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002050-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MONTEIRO PLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

 

PJE N.1002050-80.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de 

PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA proferida nos autos da 

Ação Civil Pública n.º 45290-49.2011.811.0041. Todavia, o despacho 

inicial proferido no presente feito (id;n;6107358) determinou 

equivocadamente o processamento nos termos do artigo 523 do CPC, 

enquanto a correta tramitação deve seguir a previsão contida no artigo 

509, II e 511 do CPC. Desta feita, CHAMO O FEITO A ORDEM e REVOGO 

parcialmente o despacho inicial proferido no id;n;6107358, ficando 

extirpado a determinação para pagamento do valor da condenação sob 

pena de multa e honorários advocatícios. A parte Requerida apresentou 

contestação no id.n.886454 e por sua vez, a parte Requerente já 

apresentou impugnação no id.n. 9352335, razão pela qual, passo a 

proferir decisão de saneamento. Fixo como pontos controvertidos: 1) A 

legitimidade da recusa da parte Autora/liquidante em receber as chaves do 

imóvel Do ônus da prova: Acerca do ônus probatório, a relação existente 

entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, estando 

a Autora em posição de desvantagem técnica, o que justifica a inversão 

do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do consumidor. Dentro desta 

perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita 

no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A INVERSÃO do ônus 

da prova. Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05(cinco) dias, manifestar: a) Se 

concordam com o julgamento no estado do processo. b) Caso negativo, 

especificarem de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja 

colheita se almeja. Observo que a parte deve informar, individual e 

especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o 

fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura 

divirjam - será objeto dela). Saliento que requerimentos genéricos, sem 

fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado serão tidos por 

inexistentes e autorizarão o julgamento imediato do feito. Visando a avaliar 

a conveniência de se designar audiência, nos termos do artigo 139, V, do 

Código de Processo Civil, em nome da celeridade e da economia 

processual desde já consulto se há possibilidade de composição. Caso 

solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente DECISÃO 

SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes apresentarem para 

homologação, a delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, no prazo de 05 

(cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. Transcorrido o prazo 

de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das partes, certifique a 

escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do 

artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018479-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

AMBEV S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CV BARES E RESTAURANTES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030618-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

SUELY LIMA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017900-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027306-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(A))

EDSON AMARAL DE MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018679-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINEY APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 08 :32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003709-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO SANTANA DE CAMPOS (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))

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09 :04 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013664-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

SILVIANE RAMOS LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016642-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MARCELO SABINO (AUTOR(A))

NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.E.D COMERCIO DE COLCHOES EIRELI - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016275-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DA CUNHA (AUTOR(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORCA TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP (RÉU)

JOAO RAMAO VERON (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007545-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

FILIPE XAVIER RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maria José de Souza (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033061-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

LUCAS DANIEL HAUSCHILD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Breno Mendes Taques (RÉU)

B. M. TAQUES - CONSULTORIA EMPRESARIAL - ME (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032335-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE DA SILVA PORTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (RÉU)

UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 08:30 Horas, para realização 
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da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004626-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

DARIO DE FREITAS MATOS (AUTOR(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (RÉU)

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 23/01/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002472-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RAQUEL COSTA BARROS (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030258-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024091-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029777-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (ADVOGADO(A))

NATALINO LUIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (RÉU)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 28/01/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161490 Nr: 36564-13.2016.811.0041

 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: ANA MARIA ALVES DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANNO - OAB:8506A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 106/109, 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1122617 Nr: 19885-35.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES MAGALHÃES SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1109045 Nr: 14275-86.2016.811.0041

 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: JORGE DANIEL PORTILHO CANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066176 Nr: 53755-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIS ANDRADE DOS REIS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 136.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 380091 Nr: 16054-23.2009.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: EDESIO PIRES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

da decisão/intimação. Dito Isto, segue a referida decisão:(...) Após, em 

igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, deposite o Requerido integralmente o valor dos honorários, 

ficando desde já, autorizado o expert a levantar 50% (cinquenta por 

cento) do depósito, no início dos trabalhos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 466162 Nr: 33487-06.2010.811.0041

 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: ESPÓLIO DE GALINDO KRASNIEVCZ, MARIA EMILIA 

KRASNIEVCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARYLEI MIRANDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F. PIRES - 

OAB:7.679/MT, CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - 

OAB:18.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 106/110, foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada (autor) para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao 

referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1046135 Nr: 44439-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO SILVA DE ALMEIDA, ANDRELINA FERNANDES 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS EHRET GARCIA 

- OAB:OAB/MT 16.394

 Certifico que, encaminho intimação dos requerentes para, manifestar nos 

autos acerca das fls. 133/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 385702 Nr: 21511-36.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

OAB:12.790-A/MT

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

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento da condenação de fls. 336/341.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795444 Nr: 1776-75.2013.811.0041

 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: JACIRA BARBOSA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA, ISABELLA 

GARCIA ALVES, VERONICA C. M. BRANDÃO

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

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 PROCESSO CÓDIGO N.795444

VISTOS,

 Tendo em vista que a r. Perita Judicial não foi intimada para comparecer a 

audiência de instrução designada para amanhã (17/10/2018), bem ainda 

diante da necessidade precípua de serem esclarecidas as impugnações 

ao laudo pericial juntadas as fls. 852/854 e 855/858, a fim de evitar maior 

atraso na conclusão da instrução, determino:

 1) A suspensão da audiência de instrução;

2) A intimação da r. Perita Judicial para no prazo de 15(quinze) dias 

apresentar por escrito os esclarecimentos solicitados pelas partes as fls. 

852/854 e 855/858;

Com a juntada da manifestação, intimem-se as partes e voltem conclusos 

para analisar se ainda subsistirá necessidade de produção da prova oral.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1070321 Nr: 55544-42.2015.811.0041

 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: DIVINA LOPES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar a Requerente DIVINA LOPES DE SOUZA, a quantia de: A) - R$ 

11.475,00 (onze mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) referentes à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação inicial (Sumula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja 17/09/2009 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente à indenização prevista no 

artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção 

monetária a partir da data do desembolso.CONDENO as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na 

proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, 

entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça 

gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à compensação, nos termos do §14 

do artigo 85 do Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1113792 Nr: 16254-83.2016.811.0041

 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: JESUS FRANCISCO SOARES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 
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Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar ao 

Requerente JESUS FRANCISCO SOARES, a quantia de R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 23/02/2016 

(Súmula 580 STJ).CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada à compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1092605 Nr: 7331-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO MATOS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida BRADESCO SEGUROS S.A, pagar ao Requerente PAULO 

ROGERIO MATOS BARBOSA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 03/02/2016 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768296 Nr: 21179-64.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE PEREIRA DE CARVALHO DA SILVA

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pagar a 

Requerente ROSILENE PEREIRA DE CARVALHO DA SILVA, a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 

3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 06/06/2009 (Súmula 580 

STJ).CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 808727 Nr: 15203-42.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGENIO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A, pagar ao Requerente STEVEN ADAMS DOS SANTOS, a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 23/03/2013 (Súmula 580 STJ).CONDENO 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada à 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029743-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON LEITE (ADVOGADO(A))

NILSE BERLATTO LEITE (ADVOGADO(A))

JEFFERSON ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA CAMINHOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº1029743-05.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA que JEFFERSON 

ARAÚJO DA SILVA move em desfavor de PARANÁ CAMINHOES LTDA, 

alegando em síntese que em 13/10/2017 adquiriu um Caminhão VW/24.280 

CRM 6X2, Ano/mod. 2012/2012, cor branca, placas PGG5246, pelo valor 

de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), todavia, no início 

do mês de julho/2018 ao realizar uma vistoria cautelar para revender o 

veículo, tomou conhecimento que o mesmo possuía histórico de sinistro, 

com risco de comercialização sendo necessário regularizar a numeração 

do motor, além de ter sido adquirido em leilão, fato este que não lhe fora 

informado quando da aquisição do bem. Discorre que o vício oculto 

existente no caminhão acarreta na depreciação do valor de mercado, 

estando ainda sofrendo inúmeros prejuízos porque não consegue 

revendê-lo, sendo que ao procurar a Requerida no intuito de sanar o 

impasse, não obtivera êxito. Ao final, requer a concessão de tutela de 

urgência para compelir a parte Requerida devolver o valor pago pelo 

caminhão, devidamente corrigido, ou substituição por outro de igual valor, 

ou ainda, ao pagamento da diferença do preço entre o veículo adquirido e 

o avaliado. É o relatório. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. 

O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como revendedora de 

veículos enquadra-se nos preceitos insculpidos no artigo 3º do CDC, e a 

parte Autora, por sua vez, como destinatário final, previsto no artigo 2º do 
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mesmo diploma. Os documentos colacionados pela parte Autora dão conta 

nesse momento processual de cognição sumária da probabilidade do 

direito requestado na exordial, uma vez que no contrato de compra e 

venda firmado entre as partes inexiste qualquer ressalva quanto à 

condição do caminhão de veículo sinistrado adquirido em leilão, 

circunstância que a toda evidência implica em vício oculto em caso de 

omissão da informação ao adquirente. Com efeito, exatamente pela 

excepcionalidade da aquisição, é inegável a relevância da omissão, 

porque relacionada à informação de extrema importância para a 

formalização do negócio jurídico, e, por isso, entendo que a parte 

Requerida deveria ter se revestido de todas as cautelas possíveis para 

repassar ao consumidor qualquer informação que fosse relevante para 

conferir lisura ao ato negocial, obrigação que, inclusive, lhe é imposta por 

força de Lei, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa 

do Consumidor. Dessa maneira, o art. 18, §1º, do CDC é claro ao 

estabelecer que “não sendo o vício sanado pelo fornecedor, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 

sua escolha: II - a restituição imediata da quantia paga (...)”. Presente, 

ainda, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a 

medida seja concedida somente ao final, levando em consideração o 

tempo já decorrido e a utilização do caminhão pelo Autor como ferramenta 

de trabalho, não olvidando ainda que a situação em comento importa em 

redução de seu valor no mercado, prejudicando o Autor que sequer pode 

realizar o seguro do veículo, o que lhe causa insegurança. Frise-se, 

outrossim, que não há como falar em irreversibilidade do provimento 

antecipado, na medida em que a questão obrigacional em foco poderá ser 

solvida com a devida reparação. Confira-se entendimento do Nosso 

Egrégio Tribunal em caso análogo aos dos autos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VEÍCULO NOVO QUE APRESENTA DEFEITOS NÃO SANEADOS 

NO PRAZO DE TRINTA DIAS PREVISTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC – 

TUTELA ANTECIPADA – DEFERIMENTO PARA QUE SEJA SUBSTITUÍDO 

POR OUTRO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS 

NO ART. 273 DO CPC – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO – 

MULTA PECUNIÁRIA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO EM SUA FIXAÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão 

interlocutória que concedeu a tutela antecipada para determinar a 

substituição de veículo que apresenta problema no motor com 13 dias de 

uso, quando há prova inequívoca nos autos de que, embora o fornecedor 

tenha tido conhecimento dos vícios nele apresentados, não logrou êxito 

em saná-los no prazo do art. 18, § 1º, do CDC, causando, assim, prejuízos 

ao consumidor, em virtude da impossibilidade de utilizar o bem de forma 

adequada e segura. (...). Não há falar-se em periculum in mora inverso, 

decorrente de possível depreciação do veículo entregue em substituição 

ao adquirido pelo consumidor, quando os eventuais prejuízos decorrentes 

da substituição de produto defeituoso inserem-se no risco da própria 

atividade comercial, além de não haver qualquer comprovação de que, 

vencido na demanda, o consumidor não possa arcar com perdas e danos 

eventualmente provocadas pelo uso do veículo. O valor da astreinte 

afigura-se razoável e compatível com a ordem cujo cumprimento é 

almejado, sendo descabida a pretensão relativa a sua limitação, sob pena 

de desaparecimento do em caráter coercitivo”. (TJMT - AI, 105387/2012, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/03/2013, Data da publicação no DJE 25/04/2013).” (grifei e destaquei). 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 300, do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

perquirida pela parte Requerente, para DETERMINAR que a Requerida 

PARANÁ CAMINHÕES deposite em juízo o valor de R$ 155.000,00 (cento e 

cinquenta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária (INPC) 

desde a data da venda do caminhão viciado (13/10/2017) VW/24.280 CRM 

6X2, Ano/mod. 2012/2012, cor branca, placas PGG5246, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de penhora forçada do respectivo valor. Consigno 

que após a comprovação do depósito em juízo do valor, a parte Autora 

deverá no prazo de 48h(quarenta e oito horas) promover a DEVOLUÇÃO 

do caminhão à parte Requerida, sob pena de ineficácia da medida, 

devendo juntar nos autos o termo de entrega devidamente assinado por 

ambas as partes, contendo o estado de conservação do bem. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação, bem como para 

comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, em 

data a ser designada pela Secretaria Judicial e que será realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais, inclusive quanto ao prazo para 

apresentação de contestação, conforme determina o artigo 335 do CPC. 

Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu advogado (art. 334, 

§3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a 

condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033189-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO (ADVOGADO(A))

C. E. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELEN GOMES DE OLIVEIRA POPESCU OAB - 695.177.381-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1033189-16.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS e PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por C.E.P.DE 

OLIVEIRA representado por sua genitora KELEN GOMES DE OLIVEIRA 

POPESCU em desfavor de AGEMED SAÚDE S/A, com a finalidade de 

compelir a parte Requerida autorizar o tratamento médico indicado para o 

desenvolvimento do Requerente, que ao nascer foi diagnosticado com 

síndrome de down. Discorre que após o primeiro mês de ter iniciado o 

tratamento com fisioterapia e fonoaudiologia a médica neurologista 

solicitou a complementação com sessões de hidroterapia e terapia 

ocupacional, as quais inicialmente foram cobertas pela parte Requerida 

junto a Clínica Vital Kids, todavia, ao ser solicitado a renovação do 

tratamento os prepostos do plano de saúde passaram a ignorar e não 

responder aos reclamos da Autora e da clínica, inviabilizando a 

continuidade do tratamento. Obtempera a respeito da ultima escusa 

fornecida pela Requerida no sentido que teria ocorrido mudança legislativa 

na ANS e que o tratamento não seria autorizado, sem fornecer maiores 

informações sobre a negativa. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Para o 

deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos 

requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência 

de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos 

do art. 300, §3º, do referido códex. Inicialmente, cumpre salientar que a 

lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos 

dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por 

conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas 

favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, 

também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde. Esse entendimento está sufragado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 469: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. De 

outro norte, imperioso consignar que os tratamentos requestados pelo 

médico especialista à parte Requerente estão albergados pelo art. 21 da 

Resolução ANS nº 428/2017, que impõe a cobertura de sessões de 

psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Ainda, com relação à 

hidroterapia, corresponde a tratamento fisioterápico aquático conduzido 

por fisioterapeuta, consoante regulamentação do Conselho Federal de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Resolução nº 443/2014, verbis: “Art. 

1º Disciplinar a atividade do fisioterapeuta no exercício da Especialidade 

Profissional em Fisioterapia Aquática. Parágrafo único. Para todos os 

efeitos, considera-se como Fisioterapia Aquática a utilização da água nos 

diversos ambientes e contextos, em quaisquer dos seus estados físicos, 

para fins de atuação do fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia, 

hidrocinesioterapia, balneoterapia, crenoterapia, cromoterapia, termalismo, 

duchas, compressas, vaporização/inalação, crioterapia e talassoterapia. 

Art. 2º Para efeito de registro, o título concedido ao profissional 

fisioterapeuta será de Especialista Profissional em Fisioterapia Aquática”. 

De igual modo, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
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reconhece a equoterapia como tratamento terapêutico desde abril de 

2008, consoante Resolução 348, de 27 de março de 2008, verbis: “Art. 1º 

- Reconhecer a Equoterapia como recurso terapêutico, de caráter não 

corporativo, transdisciplinar aos tratamentos utilizados pelos 

Fisioterapeutas e pelos Terapeutas Ocupacionais inseridos no campo das 

práticas integrativas e complementares. Art. 2º - No exercício de suas 

atividades profissionais, o Fisioterapeuta poderá aplicar seus princípios 

profissionais na Equoterapia, com base no diagnóstico 

cinesiológico-funcional em consonância com a Classificação Internacional 

de Funcionalidade e de acordo com os objetivos terapêuticos específicos 

da sua área de atuação”. Nesse passo, ainda que se cogite a ausência de 

expressa previsão de tais tratamentos não é excludente da 

obrigatoriedade de seu custeio, porquanto a negativa da parte Requerida 

ou a eventual limitação de tais sessões, traduz-se na contramão do direito 

material do menor à perspectiva objetiva de recuperação e, pois, importa 

em mácula à Lei, além de ofender a boa-fé objetiva que deve nortear os 

contratos consumeristas, notadamente o pacto de prestação de serviços 

de assistência à saúde, cabendo, pela pertinência, trazer à colação a lição 

de NELSON NERY JUNIOR, verbis: “Quem quer contratar plano de saúde 

quer cobertura total, como é obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na 

hora em que adoecer, não poder ser atendido. De outro lado, se o 

fornecedor desse serviço exclui de antemão determinadas moléstias, cujo 

tratamento sabe dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer receber 

e não prestar o serviço pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de 

Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8ª edição, página 570). A 

propósito, já se pronunciou, por mera amostragem, o C. Superior Tribunal 

de Justiça: “O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo 

paciente. Precedentes” (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 

28/08/2013). “Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da 

cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário 

(radioterapia).Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, 

permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do 

contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais 

necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do 

procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes” 

(AgRg no AREsp 192.612/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA 

TURMA, julgado em 20/03/2014). Outrossim, de acordo com a Resolução 

428 da ANS, o artigo 12, inciso I, alíneas a e b, da Lei 9656/98, estabelece 

serem de cobertura obrigatória: “consultas médicas, em número ilimitado, 

em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal 

de Medicina” e “serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais 

procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente”.(grifei) 

Sob esta ótica, ressoa evidente a probabilidade do direito postulado na 

exordial, pois o paciente sendo portador de síndrome de down, com 

comprometimento característico nos aspectos físicos, necessita com 

urgência, do tratamento multidisciplinar. Igualmente se diga quanto ao 

perigo de dano irreparável ou de incerta reparação à saúde e bem-estar 

do Requerente em se aguardar o regular trâmite da ação sem o início 

tratamento prescrito, sendo desnecessário tecer maiores considerações a 

respeito. Por fim, relevante anotar que o perigo da irreversibilidade deve 

ser vista sob a ótica do chamado perigo de dano irreparável inverso, 

prevalecendo a proteção ao bem jurídico mais relevante, de modo que os 

prejuízos patrimoniais para realização dos procedimentos e tratamentos 

médicos indicados para o Autor, poderão ser recompostos a posteriori, em 

caso de improcedência da demanda, enquanto a vida, especialmente 

quando se enfrenta doença grave, nem sempre poderá ter a mesma sorte. 

Logo, deve prevalecer neste momento processual, o direito incondicional à 

saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo a 

parte Requerida autorizar o fornecimento do procedimento requisitado. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida AGEMED SAÚDE S/A 

no prazo de 24h(vinte e quatro horas), AUTORIZE TODOS OS 

PROCEDIMENTOS/TRATAMENTOS MÉDICOS descritos na exordial e 

indicados para o Autor CARLOS EMILIAN POPESCU DE OLIVEIRA, sob 

pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) POR HORA em 

caso de descumprimento da presente decisão. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação e para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, a ser 

designada pela Secretaria Judicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência, e que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa 

de seu advogado (art. 334, §3º, CPC). DEFIRO AINDA O CUMPRIMENTO 

DA PRESENTE MEDIDA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PLANTONISTA. Com 

fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011817-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR(A))

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1011817-11.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO A EMENDA A 

INICIAL do Id. nº 15537233, para adequação do polo passivo da demanda, 

devendo ser alterado no sistema para VIA VAREJO S/A, em razão da 

incorporação da empresa Nova Casa Bahia S/A. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta 

por CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS, em desfavor de VIA VAREJO 

S/A, alegando em síntese que foi surpreendida pela negativação de seus 

dados pela empresa Casas Bahia S/A, referente ao contrato nº 

21162500385700, no valor de R$ 3.103,80 (três mil e cento e três reais e 

oitenta centavos), todavia, jamais possuiu qualquer relação jurídica com a 

parte Requerida que pudesse dar ensejo à referida cobrança. Relata a 

Requerente que ao tentar efetuar compras no comércio local foi informada 

que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, circunstância que 

lhe causou inúmeros transtornos e aborrecimentos. Ressalta que ao tomar 

conhecimento das restrições, registrou boletim de ocorrência nº 

2018.130559, bem como, se dispôs a ir até uma agência da Requerida 

para resolução do equívoco de forma amigável, porém sem obter êxito. Ao 

final, requer a concessão de medida liminar inaudita altera pars para 

compelir a parte Requerida a excluir seus dados dos órgãos de proteção 

ao crédito no que tange ao débito ora discutido nesta ação. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de urgência 

exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela 

parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de 

reversão, nos termos do art. 300, §3º, do referido códex. In casu, 

tratando-se de lide que tem por base a NEGATIVA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL entre as partes, se mostra descabido exigir que a parte 

Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que a incumbência 

de comprovar a origem do débito e consequentemente seu 

inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada à parte Requerida, 

ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito. Quanto ao perigo 

de dano, não se pode olvidar que em casos desse jaez, a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparável ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderá causar na honra da 

pessoa. Por fim, inexiste no caso em apreço o perigo da irreversibilidade, 

previsto no artigo 300, §3º do CPC, uma vez que a presente medida é 

revestida de provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o 

desaparecimento da sua causa ensejadora. ANTE O EXPOSTO, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do art. 300, do 

CPC, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente, 

para DETERMINAR que a Requerida VIA VAREJO S/A (incorporadora da 

CASAS BAHIA S/A) no prazo de 48h (quarenta e oito horas) EXCLUA os 

dados da Autora CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no que 

concerne ao débito ora discutido nesta ação, sob pena de MULTA DIÁRIA 
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que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de 

descumprimento desta decisão. CONCEDO a inversão do ônus da prova 

em favor da Autora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do CDC. CITE-SE e 

INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da ação bem como para 

comparecer a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, a ser designada pela Secretaria Judicial, por meio do acesso virtual 

do Núcleo de Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência da audiência, que se realizará no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive da existência de emenda a inicial (id. nº 

15537231). A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, §3º, CPC). A gratuidade da justiça já foi deferida no id. 

nº 14717563. DETERMINO ainda, o cadastramento da empresa VIA 

VAREJO S/A, CNPJ/MF nº 33.041,260/0652-90, a fim de regularizar o polo 

passivo da ação, uma vez que ela é a incorporadora do grupo CASAS 

BAHIA S/A. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023397-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

ISAC BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1023397-38.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, RECEBO A EMENDA 

SUBSTITUTIVA DA PETIÇÃO INICIAL do Id. 14754844. Cuida-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA DE REVISÃO DE CONSUMO C/C COM DANOS MORAIS 

COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS aviada por ISAC 

BATISTA, em face da ENERGISA – MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., pugnando em sede de tutela de urgência que a Requerida 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/1808738-7 de titularidade do Autor, bem como se 

abstenha de restringir os seus dados nos anais de proteção ao crédito. 

Assevera o Requerente que recebeu em sua residência uma fatura com 

valor exorbitante no importe de R$1.276,86 (um mil, duzentos e setenta e 

seis reais e oitenta e seis centavos), que apontava um consumo de 1.788 

KW, referente ao mês de fevereiro/2018, com vencimento em 30/04/2018. 

Discorre que buscou discutir o débito, tentando a revisão da fatura via 

telefone, contudo não obteve êxito. Assim, reputando indevida a cobrança 

do débito, pugna o Requerente pela concessão da tutela de urgência no 

sentido de que seja mantido a prestação do serviço e, seus dados não 

sejam restritos junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, seja 

suspensa a cobrança relativa ao valor impugnado até o deslinde da ação. 

É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é 

indene de dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como 

prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem 

a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos 

avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. Com efeito, a 

probabilidade do direito se evidencia pelo simples fato de que se de um 

lado é dever do Consumidor manter em dia suas obrigações contratuais, 

também é dever da Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do 

motivo que levou o defeito no aparelho medidor/fraude, e mais ainda, 

quanto à forma de apuração do valor da “recuperação do consumo”. 

Igualmente, em se tratando de débito decorrente de diferença de consumo, 

não obstante o julgamento do Tema 669 dos Recursos repetitivos, o 

Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido que o 

corte de energia em razão de suposta fraude no medidor apurado 

unilateralmente pela empresa concessionaria é ilegal: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, 

PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada 

em 17/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra 

decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de de 

ação ordinária, proposta pelo agravado em desfavor da Companhia Luz e 

Força Santa Cruz, objetivando, em síntese, a sua condenação ao 

pagamento dos danos por ele suportados, em dobro, em decorrência da 

indevida paralisação do fornecimento de energia elétrica. III. O Tribunal de 

origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela 

ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de 

débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, 

unilateralmente, pela concessionária. A propósito: "O entendimento 

reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do 

corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, 

AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no 

AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra 

MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª 

Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 

258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 

08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, 

Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

16/02/2017, DJe 08/03/2017) Entendimento seguido pelo nosso Egrégio 

Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA NÃO REALIZADA 

– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ILEGAL – DANO MORAL – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. “(...) O Tribunal de origem, em consonância com a 

jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de 

suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela 

concessionária. A propósito: "O entendimento reiterado do Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento 

de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta 

fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela 

concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AREsp 

405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; 

AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER 

(Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro 

GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo 

interno improvido.”(AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 

08/03/2017). (Ap 52759/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2017, Publicado no DJE 27/07/2017) Da mesma forma, o perigo de 

dano e de causar prejuízos à parte Requerente se autorizada ou mantida a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica decorre da própria 

situação, sobretudo em se tratando de bem essencial/fundamental nos 

dias atuais. Por oportuno, assinalo que a presente decisão poderá ser 

revista em caso de apresentação de elementos capazes de reformar a 

convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. Por fim, 

entendo desnecessária a prestação de caução pela parte Requerente, 

para fins de concessão da medida liminar, porquanto, como dito, não há 

perigo de irreversibilidade uma vez que o débito ora questionado se 

eventualmente existente poderá ser recebido pela concessionária 

amigavelmente ou através da devida ação judicial. ANTE O EXPOSTO, com 

fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SUSPENDA a cobrança dos 

valores referentes a RECUPERAÇÃO DE CONSUMO da Unidade 

Consumidora nº 6/1808738-7, no importe de R$ 1.276,86 (um mil e 

duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos), bem como se 

ABSTENHA de incluir os dados da parte Autora nos órgãos de proteção 
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ao crédito, no que concerne ao débito ora discutido, até ulterior 

deliberação, assim como se ABSTENHA de suspender, ou se for o caso, 

RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o fornecimento 

dos serviços na Unidade Consumidora de titularidade da parte Autora 

ISAC BATISTA, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 – 

CDC), além de recair em MULTA POR HORA que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), em caso de descumprimento. CITE-SE e INTIME-SE a 

parte Requerida para conhecimento da ação bem como para comparecer a 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, a ser designada 

pela Secretaria Judicial, por meio do sistema virtual do Núcleo de Solução 

de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo 

a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. A parte Requerente deverá ser intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). A gratuidade da justiça já foi deferida no 

id.n.14502214. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016349-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN RODRIGO DA SILVA (AUTOR(A))

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

dejamim jesus padilha (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016349-28.2018.8.11.0041(p) VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por 

ALLAN RODRIGO DA SILVA em desfavor de DEJAMIN JESUS PADILHA, 

alegando em síntese ser proprietário de um imóvel matriculado sob o nº 

98.917, situado no Distrito de Aldeia, Rua Manoel Quintina de Moraes, no 

município de Acorizal/MT, com área total de 1.147,50 metros quadrados. 

Alega ter adquirido o imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e 

Venda datada de 19/05/2017, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e 

que ao contratar uma equipe para promover a limpeza do terreno, foi 

surpreendido pelo Réu se dizendo dono e possuidor do imóvel, impedindo, 

assim, que o Autor pudesse valer-se dos seus direitos de usar, gozar e 

dispor do imóvel, razão pela qual, registrou o boletim de Ocorrência na 

data de 17/04/2018. Diz que conforme levantamento topográfico o Réu é 

proprietário de área de terra que faz divisa, ao fundo, com o seu imóvel, e 

que consta no levantamento topográfico e na Matrícula Imobiliária como 

sendo de Jamil Padilha. É O NECESSÁRIO. DECIDO. O artigo 1.228 do 

Código Civil de 2002 constitui requisitos para a propositura da ação 

reivindicatória: 1) a prova da titularidade do domínio sobre a coisa 

reivindicada, 2) a individuação desta e, além da indispensável 

identificação, 3) que o réu esteja injustamente na posse do bem. Cumpre 

frisar que a ação reivindicatória tem caráter dominial, em que se discute o 

direito de propriedade na estreita cognição da via eleita, e por isso o 

pedido satisfativo liminar para IMISSÃO NA POSSE, deve ser apreciado à 

luz do regramento da tutela de urgência. A par disso, nos termos do art. 

300, do 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 de resultado útil do processo. No caso, em que 

pese o Autor de fato exiba título idôneo a demonstrar o domínio do bem, 

não verifico urgência necessária a suplantar o deferimento liminar da 

imissão na posse do bem, haja vista que a aquisição do imóvel se deu há 

mais de ano, aliado ainda à circunstância narrada na exordial no sentido 

que o Requerido é possuidor de imóvel que faz divisa ao do Requerente, 

entendo prudente e necessário uma maior perquirição acerca do contexto 

fático que envolve a demanda. Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - INSURGÊNCIA QUANTO AO 

INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO 

JUÍZO SINGULAR - ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS 

ACERCA DA QUALIDADE DA POSSE DO AGRAVADO - NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO 

MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de ação 

típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de 

domínio, prevista no art. 1228 do CC/02, a tutela petitória pressupõe a 

coexistência da (a) prova do domínio da coisa reivindicanda, (b) 

individualização do bem e (c) comprovação da posse injusta, restando 

duvidosa ainda o preenchimento deste último requisito.Na hipótese em 

comento, o único requisito que ainda pende dúvida de implemento 

refere-se à comprovação da posse injusta do Agravado, sendo que a 

mera alegação de ausência de título não tem o peso suficiente, neste 

instante, para reconhecê-la como tal.É que existe posicionamento 

contrário sobre essa qualidade da posse do Agravado na Ação de 

Reintegração de Posse nº 1837-58.2012.8.11.0044 e Ação de Interdito 

Proibitório nº 1265-05.2012.8.11.0044, ambas da 1ª Vara da Comarca de 

Paranatinga/MT, com sentença já transitada em julgado. SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) De mais a mais, afigura 

presente o perigo de irreversibilidade da medida de urgência antecipatória, 

que, assim como ocorria na sistemática processual anterior, impede, por si 

só, a respectiva concessão, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, 

sobretudo considerando que a retirada da parte Requerida do imóvel sub 

judice pode lhe causar irreparáveis prejuízos, inclusive no que toca a um 

eventual direito de indenização por benfeitorias, cuja existência ou 

situação não se tem conhecimento, até o presente momento. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, visto 

que ausentes os requisitos legais insculpidos no artigo 300 do CPC. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida inclusive para comparecer à 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, que deverá ser 

designada pela Secretaria, por meio do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026074-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA VAREIRO TRINDADE (AUTOR(A))

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOILSON PAULO DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAA COMERCIO DE VEICULOS USADOS EIRELI - ME (RÉU)

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1026074-41.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Oportunizado a parte 

Autora comprovar a condição de hipossuficiência alegada (Id. 14950353), 

embora devidamente intimada, injustificadamente, deixou transcorrer in 

albis o prazo, conforme certidão do Id.15959987. Pois bem. O artigo 98 e 

seguintes do CPC condiciona a prestação da assistência judiciária gratuita, 

mediante comprovação de insuficiência de recursos, o que não ocorreu 

neste feito, levando a conclusão de que a parte não atravessa situação 

apta a legitimar o benefício. Destaco que, a mera declaração no corpo da 

exordial, sem a comprovação documental da miserabilidade exigida em lei 

para o deferimento do benefício, não é suficiente para o convencimento do 

juízo, notadamente quando é concedido à parte Requerente prazo para a 

devida demonstração do direito à benesse, permanecendo a mesma 

injustificadamente inerte, como ocorreu no caso em tela. RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO – 

DECISÃO ESCORREITA – INCISO LXXIV, ARTIGO 5º, CF/LEI 1.060/50. 

Recurso conhecido e desprovido. Demonstrado nos autos situação 

diversa do alegado, não prevalece a presunção de pobre nos termos do 

art. 4º da LAJ e, neste contexto, deve o autor comprovar tal requisito, 

moldes do inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal. Mantém-se 

a decisão que não demonstrados tais predicados, indefere a pretensão de 

gratuidade da justiça. Revoga-se liminar deferida em sede de agravo para 

que o magistrado de piso intime a parte, fixando prazo razoável para o 

pagamento dos custos do processo, sob pena de extinção do feito, sem 

julgamento do mérito e as regras sucumbenciais, se for o caso. (AI 

75118/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 
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DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 

30/08/2016) Importa grafar que pedidos de gratuidade constituem 

proporção considerável dos feitos ajuizados, pelo menos aos que vem 

sendo distribuídos a este juízo. Daí a necessidade de critério desse 

benefício, como exigência de uma justiça administrável, que possa se 

autossustentar materialmente, atingir os seus elevados objetivos e a 

todos, indistintamente, principalmente àqueles que efetivamente não 

possam despender nenhuma quantia para fazer nascer e movimentar um 

processo com tudo o que isso implica. Ante o exposto, com fundamento 

no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC INDEFIRO por ora o pedido de 

gratuidade formulado na inicial. Intime-se a parte Requerente para 

comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo 

de 15 (quinze) dias, de acordo com o que dispõe o art. 290 do CPC, 

observando as disposições do Provimento n. 22/2016 – CGJ/MT e a 

Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 11.419/2006, sob pena 

cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019087-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROSELY MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N°1019087-23.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, A parte Requerente id. 

10552970, propugnou pela extinção do presente feito por desistência da 

ação, por litispendência ao processo n°1018844-79.2017.8.11.0041 em 

tramite na 3ª Vara cível desta mesma Comarca, no que se refere ao 

mesmo acidente e a mesma causa de pedir. Instada a manifestar, a parte 

Requerida id. 15216195 requer que seja extinto o feito sem resolução do 

mérito. DECIDO. Analisando as peças de ambos os processos, verifico 

tratar-se, de fato, de ações idênticas, o mesmo objeto e mesma causa de 

pedir, enquadrando-se destarte na tríplice identidade caracterizadora da 

litispendência, segundo previsão contida no § 3º do Art. 337 do NCPC. 

Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO 

POR SENTENÇA para que produza os jurídicos e legais efeitos à 

desistência por litispendência manifestada pela parte Autora (id. 

10552970) e DECLARO EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. Custas e honorários advocatícios, pela parte REQUERENTE que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do NCPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude 

da concessão da justiça gratuita - (artigo 98 e seguintes do NCPC). 

Preclusa a via recursal, observadas as formalidades legais, 

ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024718-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VLE CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO MONITÓRIA PJE N°1024718-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Cuida-se de Ação Monitória, em que a Requerida apesar de devidamente 

citada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentação de embargos, 

tampouco efetuou o pagamento, conforme (id. 15167629/15167638). 

Segundo o disposto no art. 701, §2º do CPC, se a parte não cumprir a 

ordem, ou não opuser os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

titulo executivo. ANTE O EXPOSTO, ocorrida à revelia, nos termos dos 

artigos. 487, I c/c art. 701,§2º do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial e via de consequência declaro constituído de pleno 

direito, em titulo executivo, o crédito do Autor e CONVERTO O MANDADO 

INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em 

conformidade com o art. 513,§1º e seguintes do CPC. Condeno a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atento aos vetores 

previstos no artigo 85, §2º do CPC. Transitado em julgado (art. 346 do 

CPC), INTIME-SE o devedor PESSOALMENTE, para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na multa de 10% prevista 

no art. 523,§1º do CPC. Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Exequente 

para requerer o que entender de direito, exibindo demonstrativo atualizado 

do débito. Proceda-se a retificação no registro e autuação deste feito, 

para fazer constar o nome da ação como EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL, e as demais alterações na distribuição e no Sistema Apolo, de 

modo, que passe a figurar o Requerente como Exequente e a parte 

Requerida como Executada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019874-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE XAVIER DE CAMPOS DE LARA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1019874-52.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JACKELINE XAVIER DE 

CAMPOS DE LARA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 16/05/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura de tornozelo e joelho direito”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no 

montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 8288084. A Requerida 

apresentou contestação no id. 10937557, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez, e alegou 

quanto o pagamento da lesão questionada em acidente anterior. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11128769. 

Impugnação a contestação apresentada no Id: 11450900. A parte 

Requerida por sua vez (id. 1198696), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 
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regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, 

rejeito a preliminar. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE 

DE PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade 

de prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, 

a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 8288084), 

Relatório Médico (id. 8288073), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11128769, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. No que tange a 

alegação da Requerida em mérito, de que já houve pagamento da 

indenização com relação a lesão no tornozelo esquerdo decorrente do 

acidente ocorrido em 02/10/2015, verifico que assiste razão a parte 

Requerida, pois restou comprovado o pagamento efetivado em outro 

processo movido pela parte Autora, o que não foi por ela impugnado, 

portanto, a indenização pleiteada nestes autos incidirá somente sobre a 

lesão no joelho, não fazendo jus a parte Autora ao recebimento de ambas 

as lesões, evitando assim o enriquecimento ilícito. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos joelhos, o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 11128769), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com 

relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em 

parcela ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC, a partir da data em que 

entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006, enquanto a condenação 

determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de invalidez 

permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, tudo 

conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na 

hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os honorários 

advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos 

interesses das partes que restaram atendidos na decisão. Sobre o tema, 

ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que: 1. 

Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das 

partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o 

autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o 

réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, 

não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca 

autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. Distribuição 

proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados 

deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, 

isto é, de forma proporcional (Código de processo civil comentado, 11ª 

ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em quantum inferior 

àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, e, 

consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 
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coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar a Requerente JACKELINE XAVIER DE CAMPOS 

DE LARA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais 

e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/05/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033886-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

FERNANDO DE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033886-71.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FERNANDO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 02/07/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura de membro superior esquerdo”. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no 

montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente, 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

10564964. A Requerida apresentou contestação no id. 14258412, 

arguindo em preliminar pela inépcia da inicial por falta de interesse de agir, 

por entender necessária a realização de pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a diferença da assinatura entre a 

documentação e a procuração juntada nos autos, o boletim de ocorrência 

ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo 

pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez, e 

também alegou ante a lesão pré existente pelo fato de ter outro sinistro 

protocolado. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. . 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 15037860. Impugnação a contestação apresentada 

no Id: 15187805. Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

– DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não assiste razão à parte 

Requerida quanto à aventada precariedade da documentação 

apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, pelo simples fato 

de que a correspondência encaminhada à parte Autora pela seguradora 

foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de forma específica 

quais seriam os documentos faltantes para dar prosseguimento ao 

andamento na regulação do sinistro. Portanto, rejeito a preliminar. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO ANTERIOR No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 
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configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. Quanto a impugnação das 

assinaturas apostas nos documentos da parte Autora, não vislumbro 

razões para exigir a juntada de outro documento com firma reconhecida 

ou autenticada em cartório, pois tal circunstância isoladamente em nada 

influencia a análise do mérito, sobretudo considerando que houve 

comparecimento pessoal da parte por ocasião da audiência de 

conciliação. Portanto, rejeito esta preliminar. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 10564964), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15037860, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Importa salientar que o fato do Requerente 

possuir outra lesão decorrente de acidente de trânsito ocorrido 

posteriormente ao da presente ação em nada influencia na análise do 

direito pleiteado, porquanto tratam-se de acidentes ocorridos em datas 

distintas e com sequelas totalmente diversas. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão, o valor 

da indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

15037860), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com perda 

de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio 

físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, a parte Autora 

sagrou-se vencedora em parcela ínfima do pedido inicial: postulou o 

recebimento da integralidade do valor do seguro no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País na data 

do efetivo pagamento, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) e 

correção monetária com índice INPC a partir da data do sinistro, enquanto 

a condenação determinou o pagamento do valor proporcional ao grau de 

invalidez permanente, com a aplicação dos juros e correção monetária, 

tudo conforme entendimento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Na hipótese de sucumbência recíproca, custas processuais e os 

honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao 

“quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão. 

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

que: 1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma 

das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se 

o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que 

o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do 

pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência 

recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. […]. 3. 

Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de 

advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte 

na derrota, isto é, de forma proporcional (Código de processo civil 

comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247). A condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. A propósito 

trago a lume recente julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.167.992 - MT (2017/0228735-1) 

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : KLEBER 

DOS SANTOS DE ANDRADE ADVOGADO : WILSON MOLINA PORTO - 

MT012790A AGRAVADO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

MT008184A FAGNER DA SILVA BOTOF - MT012903 AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO DA DECISÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. DECAIMENTO MÍNIMO EM RAZÃO DE OBTENÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO 

NA INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por KLEBER DOS 

SANTOS DE ANDRADE contra decisão de inadmissibilidade do recurso 

especial apresentado, com fundamento no art. 105, III, a, da CF, em 

desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso assim ementado: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 
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(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente FERNANDO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, a quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/07/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação
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SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006081-46.2017.8.11.0041 AUTOR: CLARICE DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

Seguradora-requerida em face da sentença que, julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos, condenou a embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte minina do pedido. Sustenta a embargante que o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença, e sustenta também a 

sucumbência reciproca, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006081-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE DA SILVA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006081-46.2017.8.11.0041 AUTOR: CLARICE DA 

SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS L Vistos. 

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela 

Seguradora-requerida em face da sentença que, julgamento parcialmente 

procedentes os pedidos, condenou a embargante ao pagamento de R$ 

1.000,00 a título de honorários advocatícios, anotando que o embargado 

decaiu de parte minina do pedido. Sustenta a embargante que o 

embargado não decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual há 

contradição na parte dispositiva da sentença, e sustenta também a 

sucumbência reciproca, considerando a procedência parcial da pretensão 

inicial. Pede o provimento do recurso, com a redução da verba honorária e 

a sucumbência reciproca. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Os 

embargos de declaração têm suas hipóteses de cabimento previstas no 

art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sem maiores delongas, tenho que, 

in casu, os embargos merecem acolhimento, já que, de fato, anotou-se na 

sentença que o embargante decaiu de parte mínima do pedido. Ocorre 

que, como bem assentou a embargante, o embargado não decaiu de parte 

mínima do pedido, pois o valor da indenização securitária concedida foi 

inferior à perseguida, não há que se falar de sucumbência recíproca. 

Inobstante a isso, como restou consignado na sentença embargada, a 

condenação em honorários seguiu os parâmetros do art. art. 85, §8º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação 

ter sido baixo, a verba honorária foi fixada de forma equitativa, por 

arbitramento, sob pena de não se remunerar condignamente o trabalho 

realizado pelo advogado. Dessa forma, o quantum arbitrado passa ao 

largo da parcela acolhida do pedido. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e, no mérito, NEGO-LHE provimento. Int. Cuiabá/MT, 18 de Junho 

de 20118. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019354-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIGITAL TAXI TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (RÉU)

 

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: 1012736-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE VANDERLAN FIRMINO TEIXEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA 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: 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da Capital-CEJUSC.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1023370-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES (ADVOGADO(A))

WESLEY FERREIRA MAIA (AUTOR(A))

REGINA FERREIRA BENITES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 

EPP (RÉU)

Outros Interessados:

DANILO MUNIZ DE CARVALHO (CONFINANTES)

GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA (CONFINANTES)

OLIVER GUILHERME DA SILVA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023370-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WESLEY 

FERREIRA MAIA, REGINA FERREIRA BENITES RÉU: ARACRUZ 

CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP W 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

exatamente qual é a matrícula do imóvel usucapiendo, muito embora 

tenham sido acostadas duas matrículas nos documentos apresentados. 

Ademais, muito embora a exordial informe que a matrícula do imóvel estaria 

no “doc. 15” (Id. nº 14455553, pág. 6), constato que o referido documento 

não foi juntado aos autos. Outrossim, analisando detidamente o memorial 

descritivo apresentado (Id. nº 14901335), verifico que não contém os 

pressupostos necessários para individualizar adequadamente a área a 

ser usucapida. Destarte, dispõe o art. 1.200 da CNGC – Foro Extrajudicial, 

in verbis: “Art. 1.200. O Memorial descritivo/planta/laudo ou parecer 

técnico/ART./RRT, deve contemplar os requisitos a seguir elencados: I - 

subscritos/assinados por profissional credenciado (CREA/CAU e/ou 

INCRA – se a certificação tiver ocorrida antes da implantação do SIGEF) 

acompanhados pela respectiva ART. ou RRT, quitada; II - estar aprovados 

pela municipalidade, em se tratando de imóvel urbano, e em se tratando de 

imóvel rural, se se enquadrar nos prazos do Decreto nº 4.449/02, deverá 

atender os requisitos constantes da seção sobre georreferenciamento; III - 

deverão identificar todos os confrontantes (nomes das fazendas, lotes, 

nºs das matrículas, estradas, rios, etc, nome do titular e, se possível nº do 

contribuinte/cadastro). Mister se faz frisar, ainda, que, acaso a área a ser 

usucapida compreenda mais de uma matrícula, deverá ser apontada a 

extensão da área atingida em cada uma delas, assim como os respectivos 

limites e confrontrações. Além disso, deverá ainda a parte autora incluir no 

polo passivo da demanda todos os confinantes, pois serão citados 

pessoalmente, nos termos do art. 246, § 3º, Código de Processo Civil. 

Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

e sob pena de extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a petição inicial, com o fito 

de: 1. individualizar na exordial o imóvel a ser usucapido, indicando a 

matrícula imobiliária do mesmo; 2. acostar aos autos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), quais sejam: a) a 

matrícula atualizada do imóvel usucapiendo; e b) memorial descritivo que 

atenda os requisitos supracitados; 3. indicar os nomes e as qualificações 

dos confinantes, possibilitando as suas citações para os termos da 

presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014445-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE DE PROSPERO AMUI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (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: 1014523-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORHANA BOTELHO ANDRAOS (AUTOR(A))

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014612-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

VALDOMIRO SOBRINHO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1001396-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMESON TELES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033055-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AFS - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

ANTONIO FRANCISCATO SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO PASQUINI (RÉU)

ALINE SIQUEIRA NEGRAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033055-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): AFS - 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RÉU: ALINE SIQUEIRA NEGRAO 

- ME, CAMILO PASQUINI W Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança fundada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da 

locação. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação (art.139, VI, CPC), tendo em vista que a demanda 

está sujeita a rito especial. CITE-SE a parte requerida para contestar o 

pedido no prazo de 15 (quinze) dias ou, no mesmo prazo, providenciar a 

purgação da mora, na forma do art. 62 da Lei nº 8.245/91. Anote-se que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Anote-se, ainda, que, no 

caso de optar pela purgação da mora, deverá a parte requerida depositar 

o principal, multas previstas no contrato, juros de mora, correção 

monetária, custas e honorários advocatícios, os quais, para tal hipótese, 

fixo em 10 % (dez por cento) do valor do débito atualizado. Efetuado o 

depósito, se o locador em 15 (quinze) dias alegar que a oferta não é 

integral e justificar a diferença, INTIME-SE o locatário para complementar o 

depósito no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto que, caso não seja 

complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela 

diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada (art. 62, inciso 

IV, da Lei nº 8.245/91). Apresentada a contestação ou purgada a mora, 

INTIME-SE a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 
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requerendo o que entender de direito. Cientifiquem-se os sublocatários, se 

houver (art. 59, § 2º, da Lei 8245/91) e citem-se os fiadores, se o autor 

requereu. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008459-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODITE PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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: 1007705-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIAN RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (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: 1009456-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

LENNER MARTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO RODRIGUES SOARES (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: 1010553-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EGILSON CARDOSO VIANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (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: 1014441-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NERY DE ARRUDA (AUTOR(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (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: 1015837-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

DURVAL DOS SANTOS PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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: 1003989-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANIEL KAMMER (AUTOR(A))

AMADEU MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

CLAUCIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARLUCE MADUREIRA (AUTOR(A))

ROBERVAL DE MELLO SENA (AUTOR(A))

ESTELA RADIN (AUTOR(A))

JOANA MARIA DE OLIVEIRA MESQUITA (AUTOR(A))

AMALIA MINUNCIO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

DORISVALDO ANGELO (AUTOR(A))

JOSE CLAUDIO ANTUNES VEIGA (AUTOR(A))

ROSANA DIAS ANGELO (AUTOR(A))

ROSENILDA VENTURA DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (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: 1004117-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONALDO MACIEL AMADOR (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ROSA CATARINA DA SILVA (AUTOR(A))

IZABEL DE FATIMA NEVES (AUTOR(A))

BRIGIDA APARECIDA DA COSTA (AUTOR(A))

MIGUEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

EDSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

GERALDA SUELEN DE OLIVEIRA MORAIS (AUTOR(A))

DALTIVA GONCALVES SANTOS DE CERQUEIRA (AUTOR(A))

MARCINA FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

DANIELLE LEMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

IVAN GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (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: 1018644-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE MATOS SILVA (AUTOR(A))

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 
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contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017020-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MAYARA BENDO LECHUGA (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: 1004600-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARILENE OLMEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010488-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

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: 1003878-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

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

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008592-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE MASUTTI (REQUERENTE)

LAURA CAROLINE DAMO CARDOSO (REQUERENTE)

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORNELY CARLOS BEDIN (REQUERIDO)

EDIVANI PEREIRA SILVA (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: 1010436-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021094-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCULINO VIEIRA MAFRA DA COSTA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022827-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYRO SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021858-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022059-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

LORISVALDO DOS SANTOS VIANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033784-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

REGINALDO BATISTA DE FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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: 1015116-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022341-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI SANTANA ABREU (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (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: 1011211-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

TEREZINHA DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032785-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA RODRIGUES CORDEIRO (AUTOR(A))

MARIA ADRIANA DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

CANDIDA ROSA PAIN DA COSTA (AUTOR(A))

CATARINA DA CRUZ OLIVEIRA TAQUES (AUTOR(A))

SURIZADAY FATIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

AGOSTINHA CELINA DA SILVA (AUTOR(A))

TANIA MARIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

IVONICE ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

MATIAS INOCENCIO DE JESUS (AUTOR(A))

CRISTINO DA SILVA (AUTOR(A))

NILTON PRADO (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

DALILA BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1032785-62.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DALILA BATISTA, 

MATIAS INOCENCIO DE JESUS, CRISTINO DA SILVA, NILTON PRADO, 

SURIZADAY FATIMA DE SOUZA, AGOSTINHA CELINA DA SILVA, 

IVANILDA RODRIGUES CORDEIRO, MARIA ADRIANA DE SOUZA CAMPOS, 

CANDIDA ROSA PAIN DA COSTA, CATARINA DA CRUZ OLIVEIRA 

TAQUES, TANIA MARIA DA SILVA SANTOS, IVONICE ALVES DE LIMA 

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO 

SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S.A. V Vistos. Considerando inexistir nos autos 

elementos hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica 

atestada pelos autores, 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. CONCEDO a 

tramitação prioritária do feito, com fulcro no art. 538, inciso I, da 

CNGC-Foro Judicial. 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: 1035357-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

TIAGO DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035357-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TIAGO DE OLIVEIRA 

SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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, 16 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035347-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DANIELA MENEZES DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035347-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANIELA MENEZES DE 

LARA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS V Vistos. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, DEFIRO o 
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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, 16 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025704-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO (ADVOGADO(A))

ALTAIR BALIEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO SERGIO BELLINCANTA PORCU (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte autora para depositar o valor da diligência ou 

oferecer meios ao oficial de justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035689-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA SILVA WOLF (AUTOR(A))

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035689-55.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALDA MARIA 

SILVA WOLF RÉU: DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV W Vistos. Trata-se 

de Ação de Reestabelecimento de Pensão c/c Cobrança de Valores 

ajuizada por Alda Maria Silva Wolf em desfavor de MT Prev Mato Grosso 

Previdência. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara da 

Fazenda Pública), a demanda foi equivocadamente distribuída ao Juízo 

desta 8ª Vara Cível. Assim sendo, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos 

presentes autos a uma das Varas de Fazenda Pública desta Comarca. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032750-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL (ADVOGADO(A))

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1032750-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MIRIAN AUTO 

POSTO LTDA RÉU: FUTURA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA W Vistos. 

Trata-se de Ação Monitória na qual, segundo se observa dos autos, o 

pedido encontra-se formulado em termos e há prova escrita do crédito, 

sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, pois, o pedido 

monitório, na forma dos arts. 700 a 702, todos do Código de Processo 

Civil. Assim sendo, preenchidos os requisitos legais, RECEBO a presente 

inicial. CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente 

cumprido, cumprir a obrigação referida na petição inicial, assim como 

pagar os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, ou, em igual prazo, oferecer Embargos Monitórios, sob pena de 

revelia e de conversão automática do procedimento em executivo, 

lastreado em título judicial (CPC art. 701, § 2º, CPC). Anote-se no 

instrumento de citação que, cumprida a obrigação no prazo de 15 (quinze) 

dias, ficará a parte ré dispensada do pagamento de custas processuais 

(art. 701, § 1º, CPC). Conste, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido das custas e dos 

honorários advocatícios, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, corrigidas monetariamente e 

com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 701, § 5º, c/c art. 916, CPC). 

No caso de oposição de embargos monitórios, INTIME-SE parte autora para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 

702, § 5º do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035688-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

BRUNO JUNIOR EIDAM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035688-70.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BRUNO 

JUNIOR EIDAM RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 15978530, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante demostra que houve resposta emitida pela seguradora 

requerida, o qual informa que há necessidade de complementação da 

documentação enviada, razão pela qual não atende os requisitos legais 

supracitados. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos autos 

documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual seja, 
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requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a indenização do seguro obrigatório DPVAT, sob pena de 

extinção da ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1031518-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIDEON SANTANA VIEIRA (REQUERENTE)

JULIO DA SILVA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GILSIVAN VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ Direito Diretor do Fórum da Comarca de Cuiabá - Estado de Mato 

Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031518-55.2018.8.11.0041 REQUERENTE: GIDEON 

SANTANA VIEIRA REQUERIDO: JUIZ DIREITO DIRETOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO V Vistos. Trata-se 

de Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Gideon Santana 

Vieira. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a demanda 

tenha sido distribuída ao Juízo competente, a petição inicial foi 

equivocadamente endereçada ao anotado Juízo (Diretoria do Fórum desta 

Comarca). Além disso, o autor cadastrou o feito com a inclusão do Juiz 

Diretor do Fórum da Comarca de Cuiabá no polo passivo da demanda. 

Assim sendo, RECEBO a presente inicial, DETERMINANDO a exclusão do 

polo passivo da demanda o Juiz Diretor do Fórum desta Comarca, sanando 

o vicio contido nos presentes. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada 

pela declaração apresentada no movimento Id. nº 15482267, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Dê-se vista ao Ministério 

Público para que se manifeste como custos juris, requerendo o que 

entender de direito, nos termos do art. 109 da Lei nº 6.018/73. Com a vinda 

aos autos da manifestação do Parquet, façam-me os autos conclusos. Às 

providências. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035671-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

G.M.A COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME (REQUERENTE)

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

LUCIANA WERNER BILHALVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ROBALINHO ESTEVAM (ADVOGADO(A))

SOTTI & PERINOTO LTDA (REQUERIDO)

ELPIDIO MORETTI ESTEVAM (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1035671-34.2018.8.11.0041 REQUERENTE: G.M.A 

COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME REQUERIDO: SOTTI & PERINOTO LTDA, 

ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO M Vistos. Designo o dia 12 (doze) de 

Fevereiro de 2019, às 15h00min, para a inquirição da testemunha JOSÉ 

REMIDIO VIERA NETO, a ser realizada na Sala de Audiência do Gabinete 

desta 8ª Vara Cível. Considerando o que preconiza o art. 455 do Código 

de Processo Civil, deverá o(a) advogado(a) da parte interessada intimar 

a(s) testemunha(s) que arrolou do dia, da hora e do local da solenidade 

designada, nos moldes do § 1º do mesmo dispositivo ou, se preferir, 

conduzir a(s) testemunha(s) à audiência independentemente de intimação, 

sob pena de, em caso de não comparecimento ou de inércia na realização 

da intimação, ser considerado como desistência da inquirição da(s) 

testemunha(s) (§§ 2º e 3º do art. 455 do Código de Processo Civil). 

Comunique-se ao r. Juízo Deprecante da data designada para realização 

do ato deprecado. INTIMEM-SE as partes, por meio de seus patronos 

constituído nos autos (via Diário da Justiça), advertindo de que a ausência 

injustificada do(a) advogado(a) à solenidade acarretará em dispensa da 

produção da prova e devolução imediata da missiva ao r. Juízo deprecante 

(§ 2º do art. 362 do Código de Processo Civil). 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. Às providências, com observância das disposições 

pertinentes da CNGC. Cuiabá/MT, 17 de Outubro de 2019. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016705-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEL RODRIGUES DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

CLAUDIA FREIBERG (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016705-91.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: RONEL 

RODRIGUES DO NASCIMENTO EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A K. 

Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Civil 

Publica n.º 1998.01.016798-9, julgada na 12ª Vara Cível da Circunscrição 

Especial Judiciária de Brasília, proposta pelo Instituto de Defesa do 

Consumidor – IDEC em face de Banco do Brasil S/A, referente diferenças 

de correção monetária do PLANO VERÃO, para as cadernetas de 

poupança com aniversário no mês de janeiro de 1989. A ação foi ajuizada 

em 06/10/2016. Citado, o banco executado apresentou impugnação (Id. nº 

11539524), oportunidade em que requereu a suspensão do feito, bem 

como apresentou a preliminar de ilegitimidade ativa. É a síntese. Como já 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é de 05 (cinco) anos o prazo 

prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de 

cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública que, na espécie 

em análise, findar-se-ia em 27.10.2014. Na inicial, a parte autora sustenta 

que o ajuizamento da demanda somente no ano de 2016 se deu porque o 

prazo prescricional teria sido suspenso em razão da Ação Cautelar de 

Protesto n° 2014.01.1.1148561-3 – proposta pelo Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios. Inobstante tal argumento, registro que há 

entendimentos dos Tribunais Superiores[1] no sentido de que, a referida 

cautelar de protesto não tem o condão de interromper o prazo 

prescricional para ajuizamento das execuções individuais de sentença 

coletiva. Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de 

Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se sobre a ocorrência da prescrição ou 

fundamentar a sua não ocorrência. Atendida a determinação judicial supra 

ou transcorrido o prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] “..Não compete ao Ministério Público pleitear a 

interrupção da prescrição, na qualidade de substituto processual dos 

titulares de cadernetas de poupança beneficiados pela sentença exarada 

na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pois, além de a autoria da 

ação ser do IDEC ? Instituto de Defesa do Consumidor, a legitimidade 

extraordinária do parquet em tutela coletiva se encerra com o trânsito em 

julgado da sentença, cabendo aos titulares do direito material exequendo 

promover eventual medida de interrupção da prescrição do cumprimento 

individualizado, por se tratar de direito individual, patrimonial e disponível. 

2. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do 

prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado do título executivo 

exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da 

pretensão executiva. 3. Apelação Cível conhecida e não provida” (TJ-DF - 

07018005720178070001 DF 0701800-57.2017.8.07.0001 (TJ-DF) Data de 

publicação: 16/08/2017).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015673-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON JOSE ALVES (REQUERENTE)

FABIANA BARBIERI CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eldorado Comércio de Motos Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 156 de 551



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1015673-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CLEIDSON 

JOSE ALVES REQUERIDO: ELDORADO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA 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). Intimada para sanar o vício, a parte interessada deixou 

transcorrer o prazo in albis. Dessa forma, determino a devolução da 

missiva a origem. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 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; 

(...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037541-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037541-51.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

SOARES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037541-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO SOARES DE SOUZA (AUTOR(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1037541-51.2017.8.11.0041 AUTOR: FRANCISCO 

SOARES DE SOUZA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A W Vistos. Nos termos do art. 370, caput e parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento 

das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que 

se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. Desse modo, visando 

possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu 

encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos 

artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em 

atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem 

necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar. Para que 

as partes satisfaçam com o estabelecido FIXO o prazo comum de 10 (dez) 

dias, independente de nova intimação e sob pena de preclusão. Havendo 

ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os 

autos conclusos. Por fim, ressalto que, por considerar haver 

entrelaçamento entre as providências preliminares e a fase saneadora 

propriamente dita (art. 347 a 357, CPC), eventual preliminar que possa 

acarretar a extinção do processo, assim como a possibilidade de 

julgamento antecipado do feito será analisada após o cumprimento da 

presente decisão. Às providências. Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 251860 Nr: 18075-74.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓDULO ARQUITETURA CONSTRUÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - 

OAB:8064, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio M. Robortella Boschi 

Pigatti - OAB:OAB/MT 93.254, FERNANDA CRISTINA PAGANELO - 

OAB:224.915, MARCOS VIANA GABRIEL DE SOUZA E SILVA - 

OAB:220.940/SP, RUBENS ANTÔNIO FILIPPETTI VIEIRA - 

OAB:106.683/SP, WLADEMIR JOSÉ LINDEN - OAB:121.732

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada a perícia 

pelo Perito Dr. Jovane Marconi Zago, para o dia 13/11/2018 às 14:00 

horas, na 8º Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, Avenida Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, S/n - Centro Político Administrativo, 

CEP:78050-970.Sendo o advogado da parte Autora ficará responsável 

pela condução da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792746 Nr: 46834-38.2012.811.0041

 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: SUZANA LINDAURA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autora, via de seu advogado, conforme requerimento do município 

de Cuiabá de fls. 140, para que apresente os seguintes documentos: 

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, MEMORIAL DESCRITIVO, ART- 

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. Prazo: 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792746 Nr: 46834-38.2012.811.0041

 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: SUZANA LINDAURA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autora, via de seu advogado, conforme requerimento da União em 

fls. 141, para que apresente os seguintes documentos: MATRÍCULA OU 
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CERTIDÃO, PETIÇÃO INICIAL, MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO COM AS 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS OU UTM DOS PONTOS EXTREMOS COM 

PONTO DE AMARRAÇÃO IMUTÁVEL CONTENDO ASSINATURA DO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO COM VISTO DO CREA, PLOTADO EM CARTA 

TOPOGRÁFICA DO IBGE OU DSG NAS ESCALAS DE 1:100.000 OU 

1:250.000, PREFERENCIALMENTE ARQUIVOS POR MEIO MAGNÉTICO, EM 

SE TRATANDO DE IMÓVEL RURAL. Prazo: 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1134358 Nr: 24823-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ABRÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINO MALHEIROS NETO, JOÃO ANTÔNIO 

CUIABANO MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 Intimo o exequente para, querendo, oferecer contrarrazões aos 

Embargos de Declaração

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 792746 Nr: 46834-38.2012.811.0041

 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: SUZANA LINDAURA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL LACERDA LIMA - 

OAB:14160-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a autora, via de seu advogado, conforme requerimento do Estado 

de Mato Grosso de fls. 142, para que apresente os seguintes 

documentos: certidão de registro imobiliário acerca da existên cia ou não 

de proprietário do imóvel; nome e endereço completo do proprietário com 

transcrição no registro imobiliário; planta do imóvel, memorial descritivo e a 

RT do profissional que assina a planta; certidão do distribuidor acerca da 

existência ou não de ações possessórias com o bem usucapiendo como 

objeto; lista de confrontantes. Prazo: 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1173016 Nr: 41316-28.2016.811.0041

 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: MARCOS VINICIUS MENDES DOS REIS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO SANTOS - 

OAB:21.239/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Marcos 

Vinícius Mendes dos Reis em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 103/108), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 111).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806939 Nr: 13419-30.2013.811.0041

 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: BRIGIDO LOPES DE MIRANDA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Brigido 

Lopes de Miranda Filho em desfavor de Bradesco Seguro S.A, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 160/166), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 168).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1013863 Nr: 29225-37.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Geovane 

Rodrigues da Silva em desfavor de Bradesco Seguros S.A, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 176/180), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 186).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083343 Nr: 3134-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GONÇALVES ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 
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SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Raquel 

Gonçalves Almeida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 102/104), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 111).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1094292 Nr: 8123-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ARCANJO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Claudio 

Arcanjo de Souza em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 84/87), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 89).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1121863 Nr: 19598-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME DE SOUZA NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Jose 

Guilherme de Souza Neto em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 82/84), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 88).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1168248 Nr: 39393-64.2016.811.0041

 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: MARGARIDA CARNAÚBA DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Margarida 

Carnauba dos Santos em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 117/123), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 124).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1156706 Nr: 34569-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANVIDOTTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por João 

Sanvidotte em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos 

qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 133/136), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 138).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169963 Nr: 40158-35.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: ADENECIL RIBEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizado por Adenecil 

Ribeiro da Silva em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 181/186), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 189).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta 

indicada por seu procurador, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1144643 Nr: 29452-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CAMPOS LEITE

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE SANTOS ARRUDA - 

OAB:19671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 135).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1067855 Nr: 54442-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FRANCISCO ARRAIZ NETO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por João Francisco Arraiz Neto em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124775 Nr: 20803-39.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KASSINTIA CAPELEZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS VILAÇA LTDA ME, JOÃO BATISTA 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Luz Bertocco - 

OAB:253.298/SP

 ..Com efeito, REJEITO as preliminares de inépcia da inicial e de 

ilegitimidade de parte.Quanto ao ônus probatório [art. 357, incisos III], 

considerando que se trata de relação de consumo, na qual presente a 

hipossuficiência da parte autora, bem como considerando a maior 

facilidade de obtenção da prova pela parte requerida, DEFIRO a inversão 

do ônus da prova, o que faço com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor.Diante da inversão do ônus probatório, defiro a 

produção da prova oral pugnada pelo requerido João Batista Evangelista – 

Haras Terra Brasailis – fl. 177.Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de Fevereiro de 2019 às 16h:00min, a ser 

realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível do Fórum da Capital, 

devendo as partes e os seus patronos serem regularmente intimados para 

comparecerem à solenidade.Para a solenidade, as partes poderão, no 

prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), 

arrolar as testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o 

que dispõe o § 6º do art. 357 do Código de Processo Civil.Deverão os 

advogados das partes se atentarem para a previsão contida no art. 455 

do CPC no tocante a sua incumbência de intimar as testemunhas, 

dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se.Cuiabá/MT, 10 de Outubro 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945920 Nr: 57951-55.2014.811.0041

 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: MILTON FERREIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Milton Ferreira da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 
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depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 953596 Nr: 1839-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL LOPES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Samuel Lopes de Souza em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928596 Nr: 48534-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONOR DOMINGOS DE CESARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METODO ENGENHARIA AUTOMOTIVA, 

JACOMO YOSHIO SANGALE, JOÃO ALVES VAZ

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

MENDES - OAB:8361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10.237/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B/MT

 Defiro o pedido de fls. 176.

Assim, intimem-se os requeridos para se manifestarem sobre a mídia 

juntada pelo autor às fls. 142/145, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após ouça o autor, em igual prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076746 Nr: 58438-88.2015.811.0041

 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: ZILDA DE ALMEIDA AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Zilda de Almeida Azevedo em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, todos qualificados nos 

autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1011029 Nr: 28017-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILARINA ROSA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Ilarina Rosa de Arruda em 

desfavor de Tokio Marine Seguradora, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1138164 Nr: 26629-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 
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ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por David Mickael da Silva Almeida em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto.

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889541 Nr: 22938-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMCDL, SEBASTIAO DOMINGOS DE LARA

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

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

OAB: 16.113-O/MT, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932204 Nr: 50504-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSC, LAURA LUCIANA RODRIGUES DE SOUSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1025261 Nr: 34436-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA NOGUEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20.929/MT, JOSÉ INACIO FILHO - OAB:11.645/MT, 

JOSE INACIO FILHO - OAB:11645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777479 Nr: 30845-89.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE YOKOMIZO CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716, PATRICIA LEDA VICARI - OAB:13796

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 160/163).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 162 de 551



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1093221 Nr: 7582-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER LARA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVITEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO APARECIDO 

SOUTO-DEFENSOR - OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para reconhecer a 

suficiência do depósito, declarando extinta a obrigação do consignante em 

relação ao cheque identificado como UA-000413, do Banco Itaú, emitido 

em 20.12.2014.CONDENO a parte requerida a pagar as custas 

processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 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, 

11 de Outubro de 2018.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 789047 Nr: 43046-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVRARIA PADRAO LTDA, LEÔNIDAS FERNANDES 

RIBEIRO, ALDENIR SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO 

SHOPPING CENTER 3 AMERICAS, ALDENIZIA DA SILVA RIBEIRO, NOEMI 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA - 

OAB:14.977, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 195).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 713185 Nr: 7618-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO AMARANTE PEREIRA

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

EZAIR MARIA MARÇAL

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - OAB:113815/RJ, MARCIO 

HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT, PEDRO HENRIQUE 

BANDEIRA SOUSA - OAB:155834

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 161).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 391299 Nr: 26595-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTR - CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 Vistos.

Durante o trâmite processual, a parte executada juntou aos autos petição 

de fl. 256, informando que as partes firmaram acordo.

Considerando o comprovante de transferência constante as fls. 258/259, 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se houve o integral cumprimento da avença, sob pena de, no 

silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo, volte-me concluso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 26626 Nr: 12225-15.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARA DE ARRUDA OLIVEIRA - 

OAB:4914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - OAB:MT/ 9139, 

GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos Causada por 

Acidente Automobilístico em fase de Cumprimento de Sentença proposta 
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por Dinara de Arruda Oliveira em desfavor de Yasuda Maritima Seguros 

S/A.

No despacho de fl. 420 restou determinada a intimação da parte 

exequente, para dar prosseguimento do feito, apresentando a planilha de 

cálculo do débito remanescente que a autora alega, sob pena de, no 

silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Todavia, consoante certificado á fl. 422, a parte exequente deixou de 

atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte exequente deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, seu silêncio é considerado anuência tácita, sendo, assim, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853430 Nr: 56115-81.2013.811.0041

 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: LUCIO CHAVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOTORA DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT, NADIR BLEMER CARVALHO - OAB:11595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 211).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 317709 Nr: 20840-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA SCHNEIDER MARQUES, WALQUIRIA 

SCHNEIDER MARQUES SEVERINO, Regina Celi da Silva Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANECAP - SANEAMENTO DA CAPITAL, 

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA DELMONDES - OAB:7819/MT, REGINA CELI SILVA PEREIRA - 

OAB:6589/MT, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11.363/MT, VALDEMIR MARQUES SILVA - OAB:MT/7375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOANIR MARIA DA SILVA - 

OAB:2.324/MT, MARIO BODNAR - OAB:3.526/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Antecipação de Tutela em fase de Cumprimento de Sentença proposta por 

Regina Celi Silva Pereira em desfavor de Companhia de Saneamento da 

Capital – SANECAP..

No despacho de fl. 232 restou determinada a intimação da parte 

exequente, para informar se houve o cumprimento integral da avenca, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Todavia, consoante certificado á fl. 233, a parte exequente deixou de 

atender a determinação judicial, tendo quedado-se inerte.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte exequente deixou decorrer o prazo sem 

manifestação, seu silêncio é considerado anuência tácita, sendo, assim, a 

extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 743730 Nr: 40729-79.2011.811.0041

 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: JUCILENE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GROUPON - CLUBE URBANO SERVIÇOS 

DIGITAIS LTDA, IMPORTADORA PIER 33

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCILENE APARECIDA DA SILVA 

- OAB:3686/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR JUNIOR FRANÇA 

MARTINS - OAB:14.153/MT, CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARÃES - 

OAB:149.416/RJ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 128.341, Rodrigo Pena Domingues - OAB:131.470-RJ, 

TIAGO AUED - OAB:227080 - SP, VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - 

OAB:147084-SP

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do valor 

depositado nos presentes autos (fl. 470).

Em seguida, considerando que a parte executada efetuou o depósito do 

valor do débito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte exequente informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 318651 Nr: 21373-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIO RODRIGUES FRAGA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELA ROSA COM. IND. E CONFECÇAO LTDA, 

MANOEL SANTOS DA SILVA, JUCINEIA DIAS DA SILVA, SIDNEI DE 

OLIVEIRA, LEYDIANY ROSA DA SILVA OLIVEIRA, MÁRCIA MARIA 

SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUCAS SCARDINNI 

BARROS - OAB:19675/O MT, GABRIEL LUCAS SCARDINI BARROS - 

OAB:9128/MT, GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS - OAB:520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA MAGGI - OAB:15337, 

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, 

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019/SP, GREGORI ESTEFANO ZAGONEL DE PAULA - 

OAB:17.731-E/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57596, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:128301/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis em fase de 

Cumprimento de Sentença proposta por Evadio Rodrigues Fraga em 

desfavor de Manoel Santos da Silva e outros.

No despacho de fl. 223 restou determinada a intimação da parte 

exequente, para informar se houve o cumprimento integral da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Consoante petição de fl. 224 a parte exequente informa que foi adimplido o 

acordo.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista que a parte exequente manifestou informando que a 

composição fora devidamente adimplida, sendo, assim, a extinção da 

presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente à espécie.

 Os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser 

arcados na forma pactuada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 11 de Outubro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 71242 Nr: 3165-23.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUARELA TINTAS - DOMINGUES & LIMA LTDA, LUIZ 

MARTINS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOACRE LTDA, BASF 

S/A, ANA PAULA ZANETTI FEUSER, JOSE ANTONIO PRIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brendo Ivan Barbosa Demetri 

Silva - OAB:19.083/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA S. FILHO - OAB:13.685 

MT, VANIA KIRZNER DORFMAN - OAB:2952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE RODRIGUES - 

OAB:167.496 OAB/SP, EDSON JOSE CAALBOR ALVES - OAB:86705/SP, 

KELLY CRISTINA MENDES SOUZA - OAB:196287/SP, LAÍS 

ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA - OAB:13.291/MT, YANOMANI 

CARDOSO ROSA - OAB:16774/MT

 Vistos.

 Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença em que move 

Aquarela Tintas – Domingues e Lima LTDA e Luiz Martins Lima em 

desfavor de Transportadora Rodoacre LTDA ME e Outros.

A parte exequente juntou aos autos petição de fl.1522/1525, informando 

que as partes firmaram acordo no importe de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais).

Posteriormente, a parte executada comunicou o cumprimento da avença, 

(fls. 1526/1530) e também solicitou as devidas baixas restritivas de 

créditos constantes nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral do débito, a extinção da presente 

execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Em seguida, se houver, os honorários advocatícios e as custas 

processuais deverão ser arcados na forma pactuada.

 No mais, PROCEDA-SE com a exclusão dos nomes dos executados aos 

órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA e também com a retirada dos 

protestos realizados em nome dos executados, no que se refere 

especificamente aos fatos discutidos nestes autos.

 PROCEDA-SE também com a suspensão da retenção dos vencimentos da 

Executada Ana Paula Zanetti Feuser Mahfouz.

Ademais, ante o acordo firmado, assim como tendo em vista que foram 

depositados numerários nos presentes autos os quais já foram 

transferidos para a Conta Única, DETERMINO a imediata expedição do 

alvará eletrônico, em favor da parte exequente, em conta corrente 

informada na petição de fl.1523.

 Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Depois de cumpridas as diligências mister, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 15 de Outubro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1104009 Nr: 12150-48.2016.811.0041

 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: ROBERTO JUCELITO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VETTA INDUSTRIA MECANICA LTDA, FATEX 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - OAB:15721-B, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT 7174, MARCO TULIO DIAS FERREIRA - OAB:15.721-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIADNE SELLA SIMÕES - 

OAB:20639/O, PRISCILA DAUDT RIBEIRO - OAB:OAB/MT 14.667

 .DECRETO a revelia da requerida Vetta Indústria LTDA....Pelo exposto, 

extingo o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva ad 

causam, em relação à requerida Fatex Construtora e Incorporadora LTDA, 

nos termos dos arts. 354 e 485, inciso VI, do CPC....Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 12 de Fevereiro de 2019 às 

14h:00min, a ser realizada na sala de audiências da 8º Vara Cível do 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.Para a 

solenidade, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 4º, do art. 

357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.Deverão os advogados das partes se atentarem para a 

previsão contida no art. 455 do CPC no tocante a sua incumbência de 

intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo. Decorrido o 

prazo recursal, promova-se a exclusão da requerida Fatex Construtora e 

Incorporadora LTDA do polo passivo da ação. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de Outubro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 711776 Nr: 4844-04.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ELY 

ANCHESCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACCHINI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, RODOLFO DE CARVALHO ANCHESCHI - OAB:13643/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

196/198).

Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 
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(cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo sem manifestação ou informando o integral cumprimento 

do acordo, o que deverá ser certificado pelo Gestor Judiciário, retornem 

os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 288141 Nr: 8940-04.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIZABETH AVELINO VIEIRA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes pio da silva - 

OAB:6486-B

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte executada pugnou, às 

fls. 275, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, ás 10h00min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77733 Nr: 4129-84.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DURAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IZIDORO SOCORRO, ANA MARIA 

ADRIÃO SOCORRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10789, JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - OAB:3079-A/MT, MICHELLE 

ALVES DONEGA - OAB:7.467/MT, THIAGO ALVES DONEGÁ - 

OAB:12.034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENDERSON MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:195286

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a a parte exequente pugnou, às 

fls. 696, pela designação de audiência para tentativa de conciliação.

Pois bem. Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de fevereiro de 2019, ás 09h30min, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 01.

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil.

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752359 Nr: 4191-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. I. DOLCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por edital (art. 513, § 2º, inciso IV, CPC), 

para pagar o débito, devidamente acrescido das custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

(dez por cento), além de honorários advocatícios no mesmo percentual, 

nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 394419 Nr: 29689-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIDENCIAL JARDIM ITÁLIA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ELIAS HENKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, 

MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - OAB:24217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, MICHELLE MARIE DE SOUZA - OAB:9439 - 

A/MT

 Vistos.

 Trata-se de Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por Residencial Jardim Itália II em desfavor de Aldo Elias Henke.

 Com efeito, extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo (fls. 

280/281), por meio do qual transacionou o pagamento parcelado do débito, 

com última prestação a vencer em 05 de abril de 2020.

Assim sendo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, 

SUSPENDO o presente feito ate o dia 05 de abril de 2020, prazo suficiente 

para pagamento integral do acordo.

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, informe se houve o integral cumprimento da avença, sob 

pena de, no silêncio, entender-se que o acordo foi regularmente cumprido.

Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado pelo 

Gestor Judiciário, retornem os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 802976 Nr: 9439-75.2013.811.0041

 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: ADRIANNA GOUVEA SADDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA 

REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, MATHEUS ANTONIO SOUTO 

DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, FERNANDA ISABELA DE FIGUEIREDO - OAB:16081/MT, 

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA 

RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES DE FREITAS - 

OAB:5920/MT, DECIO ARANTES FERREIRA - OAB:5920/MT, FELIPE DE 
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FREITAS ARANTES - OAB:11700, JULIANA MOURA NOGUEIRA - 

OAB:7920/MT, LETÍCIA PERES PIMENTA - OAB:11.513

 Vistos.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Dano Material, Moral e 

Estético ajuizada por Adrianna Gouvea Saddi em desfavor de Instituto 

Tropical de Medicina Reprodutiva e Menopausa Ltda – EPP e Matheus 

Antônio Souto de Medeiros.

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de 

Dezembro de 2018 às 16h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara 

Cível no Fórum da Capital (fl. 644).

Ocorre que no sistema apolo consta a audiência como agendada para o 

dia 06 de Dezembro de 2018 às 14h00min.

Tendo em vista a divergência do horário agendado, CORRIJO de ofício o 

horário da audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de Dezembro 

de 2018 às 14h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 

Fórum da Capital.

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.

Por fim, CUMPRA-SE integralmente o decisum de fls. 644.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1141762 Nr: 28201-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimo a parte Autora para se manifestar se concorda com o pagamento 

voluntário da condenação e requeira o que entender de direito, no prazo 

de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 709447 Nr: 2327-26.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVARD ALMEIDA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ 

EDWIRGES BATISTA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:12594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.244

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934835 Nr: 51906-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E 

ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDB COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:16275/MT, JULIO CESAR VISCARDI PEREIRA - 

OAB:22.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076948 Nr: 58631-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO MORADAS DE VILLA REAL - BLOCO II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO MORADAS DE VILLA REAL - 

BLOCO I

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

FIGUEIREDO - OAB:13196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA BEATRIZ GAHYVA DE 

AQUINO - OAB:14508/MT, DULCE HELENA GAHYVA - OAB:7.699/MT, 

ESTEFENSON LUIS DE FIGUEIREDO - OAB:10109/MT, SANDRINE 

LUCIANA COSTA GAHYVA - OAB:16.446/MT, SORAYA MARANHAO 

BAGIO - OAB:8079/MT

 Intimo a parte Autora para que se manifeste nos autos se concorda com a 

nova proposta de honorários juntada pelo perito, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343457 Nr: 13663-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT, SÉRGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:352103

 Intimo a parte Exequente para que no prazo de 15 dias se manifeste se 

possui interesse na adjudicação do bem penhorado.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 420182 Nr: 6223-14.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORBETE NOGUEIRA BORGES, MARIA 

CAROLINA PISCIOTTA NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO 

- OAB:OAB/MT 15.437/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Intimo a parte Autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito, observando 

para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 788440 Nr: 42411-35.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCELO CALVANO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., FMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:, BEATRIZ MARTINS - OAB:, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES 

DE CARVALHO - OAB:10.891/MT, CAROLINE B.BULHÕES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:12400-E, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:13.932-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246.662/SP, 

ELIANE MENDES MULLER AFFI - OAB:9022/MT, ODAIR DE MORAES 

JUNIOR - OAB:200.488/SP

 Intimo a parte Exequente para que se manifeste quanto as petições 

juntadas em fls. Retro, no prazo de 15 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 901500 Nr: 30961-27.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE TAMBARA VELHO, MARIA DA 

PAICHAO SANTOS REZENDE, MARIA APARECIDA BATISTA FRAGA, 

MARLEIDE DE OLIVEIRA GOMES, PLACIDINA CARVALHO DE FREITAS, 

SADY SEVERINO DE REZENDE, LOURDES MARTINS CARDOSO, EDILMAR 

MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS, DINAIR MARTINS CARDOZO, DORACY DE 

FARIA PANIAGO, MARIA GORETTI FRANTZ, CELMA INES DE SOUZA 

FAVERO, MADALENA ALVES FERREIRA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781908 Nr: 35527-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERBERT COSTA THOMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDALINA PEREIRA CABRAL 

CORREA - OAB:10846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Exequente para que se manifeste quanto a Certidão 

negativa do oficial de justiça de fls. 67, no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 897129 Nr: 27656-35.2014.811.0041

 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: INDIANA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBANIR WANDERLEY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO VERDOLIN DE 

CARVALHO - OAB:28.857/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 791070 Nr: 45140-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONEY CAMARDIEL LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias, quanto 

ao prosseguimento do feito, observando-se para tanto os requisitos 

descritos no art. 524 do CPC.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167733 Nr: 39135-54.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDSS, WILSON BELO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810694 Nr: 17189-31.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEISON MENEZES GUIMARÃES 

- OAB:OAB/MT 7960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250- A

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia designada para o 

dia 11 de dezembro de 2018 às 09:15 horas, realizar-se-á no Consultório 

do Perito, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, sito na Av. das Flores, n. 843, sala 

11, 1º andar, Bloco anexo de Consultórios do Hospital Jardim Cuiabá 

(entrada pela Rua das Dálias), Jardim Cuiabá, nesta Capital, tel. 3025 3060 

/ 99223 7073, sendo que o advogado da parte autora ficará responsável 

pela condução da parte na data e horário da realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 115230 Nr: 5001-55.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANCO BRASIL S/A - FORTILIT TUBOS E CONEXÕES 

S/A - AKROS LT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PYRAMID AGROPASTORIL LTDA, ESPÓLIO DE 

JOSÉ OSMAR BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, BILL 

HARLAY GHINSBERG - OAB:92.855 OAB-SP, EDUARDO VITAL CHAVES 

- OAB:257.874/SP, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, FREDERICO AUGUSTO PIMENTA CERQUEIRA - 

OAB:8905, JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - 

OAB:154384/SP, ROMÊNIA FERREIRA NOGUEIRA - OAB:156.994/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 Aparentemente, na petição de fls. 338/339 a exequente informa que o 

valor buscado nestes autos foi incluído no cálculo da ação principal em 

apenso - Código 25025.

Assim, INTIME-SE a exequente para dizer se deseja a extinção do 

presente feito. Prazo: 15 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 438875 Nr: 16078-17.2010.811.0041

 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: KAZUYOSHI UEMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIGUEO HAYATA, MÁRCIA CRISTINA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovana Mara Rodrigues - 

OAB:191.421-SP, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:71241/SP, MÁRCIA 

CRISTINA RODRIGUES - OAB:122.005, MICHELLE ALVES DONEGA - 

OAB:7.467/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940076 Nr: 54608-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉLIDA MOTTINHA SILVA - 

OAB:13.138-MT, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE 

LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado ação de ação de indenização 

por danos morais proposta por LORIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA contra 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS – UNIMED CUIABÁ.Por 

conseguinte, condeno a autora nas custas processuais e em honorários 

advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa 

em favor dos patronos de cada corréu, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, 

do CPC/2015. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, uma vez que lhe foi deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do 

artigo 98, parágrafo 3º do CPC.Após o trânsito em julgado, e decorrido o 

prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual pedido de cumprimento de 

sentença, arquive-se com baixa na distribuição.Registrada nesta data no 

sistema informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 15 de 

outubro de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1033368-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIA ANTONIETA CRIVELLI RODRIGUES (REQUERENTE)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SERRATEL NOGUEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO BORGES DE SOUZA (REQUERIDO)

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1033368-81.2017.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZ 

CARLOS RODRIGUES, MARIA ANTONIETA CRIVELLI RODRIGUES 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A., EDUARDO BORGES DE 

SOUZA, JAIR SERRATEL NOGUEIRA AT Vistos. Trata-se de Produção 

Antecipada de Provas ajuizada por Luiz Carlos Rodrigues e Maria 

Antonieta Crivelli Rodrigue, em desfavor de Maluí Manso Empreendimentos 

Hoteleiros Ltda. Compulsando os autos, nota-se que a parte autora requer, 

antecipadamente, a comprovação da postagem da comunicação de 

encerramento das obras da unidade hoteleira autônoma, através do aviso 

de recebimento, com o fito de viabilizar o ajuizamento de ação futura. No Id 

n.º 13244304, a parte autora foi intimada para acostar aos autos 

documento indispensável a propositura da ação, qual seja, a comprovação 

da realização do prévio requerimento administrativo dos documentos que 

almeja a produção antecipada. A parte autora alegando omissão na 

decisão supracitada, opôs embargos de declaração, sustentando que a 

decisão é omissa no tocante a exigência de prévio requerimento 

administrativo (Id n.º 13447774). No Id n.º 13687006, a parte autora acosta 

ao feito documentos do prévio requerimento. É relato do necessário. 

DECIDO. (i) Embargos de Declaração: De rigor, o não acolhimento dos 

presentes embargos de declaração é medida que deve se impor. O art. 

1.022 do Código de Processo Civil prevê que: “Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme se extrai do decisum 

verberado, não há qualquer das hipóteses condicionadoras previstas no 

art. 1.022, do CPC, já que o fundamento utilizado pelo d. Magistrado 

expressou o seu entendimento no sentido de ser necessária a 

demonstração do prévio requerimento administrativo como documento 

indispensável à propositura da ação, pelo que não se mostra obscuro, 

contraditório, omisso e nem mesmo apresenta erro material. Com efeito, no 

caso dos autos, verifico que não assiste razão os embargantes, posto 

que não há omissão na decisão combatida. Isso porque, conforme 

consignado no decisum, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do 

Recurso Especial 1349453/MS, adotou o entendimento de que, na 

propositura de ação com a finalidade de exibição de documentos, se faz 

necessário o cumprimento de alguns requisitos, quais sejam, a 

demonstração da existência de relação jurídica e a comprovação de 

prévio requerimento administrativo. Em que pese o supracitado recurso 

abranger a temática de exibição de documentos bancários, é cediço que o 

entendimento adotado pelo STJ no julgamento supracitado recurso, que foi 

julgado sob a ótica de recursos repetitivos, não limita-se ao respectivo 

assunto. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis: 

“APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO 

VISANDO À EXIBIÇÃO DE CONTRATO QUE ENSEJOU A INSCRIÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Extinção. 

Art. 330, III cumulado com 485, I e VI, ambos do novo Código de Processo 

Civil. Condições da ação de exibição de documento, nos termos do RESP 

1.349.453-MS, não demonstradas. Extinção que deve ser mantida. 

Recurso do autor improvido.” (TJSP; APL 1024284-59.2017.8.26.0196; Ac. 

11435267; Franca; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Thiago de Siqueira; Julg. 09/05/2018; DJESP 14/05/2018; Pág. 3043) 

Destarte, pretende os embargantes, na verdade, com a interposição deste 

recurso, rediscutir a lide, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável em sede de embargos de declaração. 

Nesse sentido, colhe-se algumas ementas das jurisprudências da Egrégia 

Corte Mato-grossense demonstrando o uníssono entendimento sobre o 

tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - 

RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de 

Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de 

haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não 

pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir 

quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente debatida no 

acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. 

Des. Guiomar Teodoro Borges). EMBARGOS DECLARATÓRIOS - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS - AUSÊNCIA 

DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REJEIÇÃO. Consoante 

dispõe o artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de 

declaração destinam-se a expungir do julgado eventual omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se evidenciam como via adequada para 

rediscussão do mérito da causa, haja vista que, em regra, são pleitos de 

integração, e não de substituição, não sendo possível emprestar-lhes 

efeitos infringentes. Não se constatando os vícios apontados, a medida 

que se impõe é o desprovimento do recurso. (Embargos de Declaração nº. 

3402. Ano 2012. Rel. Des. Dirceu dos Santos). Logo, por pretender os 

embargantes rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida decisão 

lançando mão do recurso cabível, isto porque, conforme já estabelecido, 

os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade. 

Ademais, imperioso destacar que o órgão jurisdicional deve expressar sua 

convicção em suas decisões, porém poderá fazê-lo de maneira sucinta e 
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direita sobre todos os elementos existentes no processo, hipótese que 

não haveria de falar-se em omissão propriamente dita. Insta frisar ainda 

que “o princípio da persuasão racional, habilita o magistrado a valer-se do 

seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos 

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso 

concreto” (STJ AgRg no AREsp 399206). Diante do exposto, CONHEÇO 

dos presentes embargos opostos por Luiz Carlos Rodrigues e Maria 

Antonieta Crivelli Rodrigue, porém, no mérito, NEGO-LHE provimento. (ii) 

Produção Antecipada de Provas: Aduz a parte autora que firmou contrato 

de compra e venda com a requerida, tendo adquirido 05 (cinco) de um total 

de 13 (treze) quotas, referente a um bangalô duplo 1108 localizado no 

Condomínio Maluí Manso Hotel Iate Golfe & Resort. Sustenta que pelo 

contrato ficou estabelecido que a data da conclusão da obra teria como 

marco a data da postagem de correspondência registrada com aviso de 

recebimento A.R, enviada pela requerida comunicando a conclusão. 

Afirma que a obra está pronta, porém não recebeu o aviso de recebimento 

que devia ser enviado pela requerida, razão pela qual não está podendo 

usufruir do imóvel. Por essas razões, requer, em sede de produção 

antecipada de provas, a comprovação do envio da postagem 

comunicando a conclusão da obra, através do aviso de recebimento 

pactuado no contrato. É o relatório. DECIDO. Ab initio, recebo a emenda à 

inicial constante no Id n.º 13687085. Como é cediço, a produção 

antecipada de provas é a demanda pela qual se afirma o direito à 

produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja 

produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria[1]. 

É ação de se esgota na produção da prova – tão somente. Não se 

pretende que o juiz reconheça que os fatos foram provados, ou que o juiz 

certifique situações jurídicas decorrentes de fatos jurídicos. O que se 

busca, simplesmente, é uma decisão que reconheça que a prova foi 

produzida regularmente. A valoração da prova será feita e outro momento; 

isso se houver necessidade, já que o requerente pode não ajuizar futura 

demanda[2]. Outrossim, o direito à prova pode ser exercido de forma 

autônoma (ação de produção antecipada de prova - art. 381 e ss do CPC) 

ou de forma incidental, no curso de um processo de conhecimento, seja 

com base no art. 139, inciso VI, do CPC, ou com base nas regras sobre a 

tutela provisória de urgência (art. 294 e ss do CPC). Pois bem. Na hipótese 

ora vertente, a parte autora almeja a comprovação da postagem da 

comunicação de encerramento das obras da unidade hoteleira autônoma, 

através do aviso de recebimento. Por conseguinte, in casu, o pedido de 

produção antecipada de provas foi intentado na forma de ação autônoma 

e encontra previsão normativa atual no artigo 381, inciso III, do Diploma 

Processual Civil, na medida em que “o prévio conhecimento dos fatos” 

pode “justificar ou evitar o ajuiza-mento de ação”. Destarte, a parte autora 

almeja o aviso de recebimento para analisar a data em que as obras foram 

concluídas, para avaliar os fatos que alegará em futura ação. Ademais, 

infere-se que restou comprovado nos autos a relação jurídica firmada 

entre as partes através dos contratos constantes no Id n.º 10491348, 

14491351, 10493158, 104193378 e 10491389, assim como o prévio 

requerimento administrativo realizado, solicitando o aviso recebimento-AR 

da postagem informando acerca da conclusão das obras (Id n.º 

13687096) Assim sendo, DEFIRO a produção antecipada da prova 

consistente na exibição por parte da requerida do aviso de recebimento do 

envio da postagem informando a conclusão das obras da unidade 

hoteleira, o que faço com fulcro no art. 381, inciso III, do Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte requerida (artigo 382, § 1º, CPC), a fim de 

que, no prazo de 15 dias, exiba o aviso de recebimento do envio da 

postagem informando a conclusão das obras da unidade hoteleira. 

Anota-se por fim que, neste procedimento, não se admitirá defesa ou 

recurso (artigo 382, § 4º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 16 de Outubro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Didier Jr., Fredie: 

Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisões, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 12 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016 [2] Idem.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016159-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAURO DE ARAUJO BASTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016159-65.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MAURO DE 

ARAUJO BASTOS EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW 

MERRILL W Vistos. O autor 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 13632969, 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. O autor trouxe aos 

autos seus comprovantes de renda e relatou a existência de despesas 

mensais, sustentando estar passando por situação de econômica que não 

lhe permite arcar com as custas processuais (Id. nº 14098690). 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 determinado ao autor que 

trouxesse aos autos comprovação de que preenche os requisitos legais, 

tendo o mesmo juntado demonstrativos de pagamentos e declaração de 

imposto de renda. Contudo, entendo que os elementos contidos não são 

suficientes para amparar a alegada necessidade da assistência, pois os 

comprovantes de renda apresentados demonstram que o autor percebe, 

na condição de “terceiro sargento”, remuneração mensal bruta acima de 

oito mil e seiscentos reais, assim como que auferiu, no exercício de 2018, 

rendimentos de R$ 96.379,84 (noventa e seis mil, trezentos e setenta e 

nove reais e oitenta e quatro centavos) (Id. nº 14098722, pág. 6). 

Ademais, mesmo que o autor possua despesas que comprometam sua 

remuneração, não se pode considerá-lo 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. Ressalto, ainda, que, ante a emenda à petição 

inicial apresentada para a inclusão de outra autora no polo ativo, é certo 

que as despesas processuais podem, ainda, ser repartidas, de maneira 

que necessário a demonstração da efetiva inexistência de condição 

econômica de ambos para a concessão do benefício. Entretanto, tal 

demonstração não se verificou no caso, mormente considerando que a 

renda da autora a ser incluída também não pode ensejar sua qualificação 

como hipossuficiente, na medida em que superior a seis mil reais (Id. nº 

14098703). Com efeito, é certo que as informações constantes 

demonstram não haver amparo para a alegada necessidade da justiça 

gratuita. Isso porque, não obstante tenha o autor 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, 
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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, 

RECEBO a emenda inicial apresentada, para inclusão de 

YARAPORACAIANA CARDOSO REIS no polo ativo da demanda, pelo que 

determino sejam feitas as alterações necessárias no Sistema PJE. Não 

obstante, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos 

autores, 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, 17 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”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034607-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESCALINA BARBOSA (AUTOR(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA VOZ DA VERDADE (RÉU)

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1034607-86.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA 

ESCALINA BARBOSA RÉU: AYMORE, IGREJA VOZ DA VERDADE AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada 

por Ana Escalina Barbosa em desfavor de Aymore Crédito Financiameto e 

Investimentos S.A, Igreja Voz da Verdade e Ronaldo Camargo do 

Nascimento, ambos qualificados nos autos. Alega a autora que realizou a 

compra de um pacote de viagem em julho de 2017 para a cidade de 

Fortaleza/CE, junto à segunda requerida, Igreja Voz da Verdade, 

representada pelo pastor Ronaldo “Reinaldo” Camargo do Nascimento, 

terceiro requerido. Menciona que efetuou o pagamento à vista do pacote 

de viagem no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais). Aduz que 

após a algum tempo da aquisição, passou a receber ligações da primeira 

requerida efetuando cobranças acerca de dois financiamentos relativos à 

compra de pacotes de viagens. Assevera que ao buscar informações 

junto à primeira requerida, uma vez que não havia feito financiamento 

algum, foi informada que o terceiro requerido havia feito financiamentos 

em seu nome referente a pacotes de viagens. Sustenta que o terceiro 

requerido, formalizou os financiamentos sem o seu consentimento, na 

medida em que realizou o pagamento à vista do pacote de viagens. Por 

essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que a primeira 

requerida proceda com a retirada dos seus dados do cadastro restritivo 

de crédito. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a negativação 

realizada pela primeira requerida (Id n.º 15876455), em decorrência de 

financiamento realizado pelas demais requeridas, em nome da autora. 

Ademais, consta nos autos o recibo de pagamento da viagem (Id n.º 

15876459), o que dá suporte à alegação da parte requerente. Da mesma 

forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em 

vista que, caso a negativação persista, a parte requerente sofrerá 

prejuízos econômicos, uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com 

créditos e formalizar transações comerciais. Por fim, o § 3º do supracitado 

artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela antecipada quando 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também 

restou atendido na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja 

julgado improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao 

status quo ante, com a posterior e regular inclusão dos dados da 

requerente nos órgãos restritivos de crédito. Posto isso, com base no art. 

297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que a primeira 

requerida Aymore Crédito Financiameto e Investimentos S.A, no prazo de 

05 (cinco) dias, PROCEDA com a exclusão do nome do requerente dos 

cadastros restritivos de crédito, no que se refere especificamente aos 

fatos discutidos nestes autos. Para o caso de descumprimento desta 

decisão, FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. No mais, 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). 

Quanto à pretensão de inversão do onus probandi, anoto que o momento 

processual oportuno para definir a distribuição do ônus da prova é por 

ocasião da decisão de saneamento, nos termos do art. 357, III, Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029482-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA (ADVOGADO(A))

ERIC ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029482-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ERIC ALVES 

DE OLIVEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO AT Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eric Alves de 

Oliveira em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados nos autos. Alega, o requerente, que teve seus 

dados inscritos nos cadastros restritivos de crédito decorrente de um 

dívida vencida em 21.12.2016 no valor de R$ 1.140,94 (mil cento e 

quarenta reais e noventa e quatro centavos). Menciona que desconhece a 

obrigação, uma vez que não foi responsável pela origem da dívida. Aduz 

que desde setembro de 2016, não residi mais no imóvel no qual está 

instalada a unidade consumidora n.º 6/346622-4. Sustenta que, aos 

25.09.2016, dirigiu-se a um ponto de atendimento da requerida para 

solicitar o cancelamento dos serviços, ocasião em que o pedido de 

cancelamento foi recusado em razão da existência de faturas não pagas 

referentes a julho e agosto de 2016. Assevera que na oportunidade, foi 

informado pelos funcionários da requerida que, caso não efetuasse os 

pagamentos, o serviço seria suspenso já que já havia uma previsão de 

corte para 15.10.2016. Diz que mesmo diante do inadimplemento de 03 

(três) faturas, a requerida não realizou a suspensão dos serviços e 

continuou a emitir faturas, tal como a debatida nos autos vencida em 

dezembro de 2016. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

urgência que a requerida proceda com a retirada dos seus dados do 

cadastro restritivo de crédito no tocante ao débito discutidos nestes autos. 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência não comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito da parte 

autora. Isso porque, em que pese o requerente sustentar não ser o 

responsável pela fatura referente a novembro de 2016, na medida em a 

partir de setembro de 2016 não estava mais residindo no imóvel no qual 

está instalada a unidade consumidora n.º6/346622-4, compulsando os 

autos, verifico que não há, nesta quadra inicial, elementos corroborem tal 

afirmação. O contrato de locação presente nos autos do atual endereço 

do autor, foi firmado em 15.12.2016, possuindo vigência de janeiro de 

2017 a dezembro de 2018. Destarte, o autor não comprovou que, ao 

tempo da cobrança, não era o responsável pelos débitos da unidade 

consumidora, já que não há evidências de que não estava residindo no 

imóvel. Assim sendo, estando ausente nos autos elementos aptos a 

evidenciarem a probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, 

por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DOCPC. Tendo em vista 

que os elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”. 

(TJ-MG, AI 10000160561940001,Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017, Relator Mota e Silva). Assim 

sendo, uma vez ausentes, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais necessários, INDEFIRO a tutela 

antecipada requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se 

requeira e ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. 

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência, DEFIRO a 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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 15 de Outubro de 2018. Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031895-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EMILY STEPHANY REIS LEITE (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031895-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EMILY 

STEPHANY REIS LEITE RÉU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Indenizatória, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Emily Stephany Reis Leite Silva em desfavor de Kroton 

Educacional S/A (Anhanguera Educacional Ltda), ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a requerente que no ano de 2015 se 

matriculou no curso de administração ofertado pela requerida. Menciona 

que, em razão da demora em conseguir a aprovação do financiamento 

estudantil perante o FIES, a requerida lhe propôs o Parcelamento Estudantil 

Privado – PEP, no qual concederia uma bolsa de estudos no percentual de 

100% (cem por cento). Assevera que o PEP seria apenas para o ano de 

2015, na medida em que imaginava conseguir o FIES para o ano de 2016. 

Sustenta que, em virtude de não ter conseguido a aprovação para o 

financiamento estudantil, procurou a requerida e informou a desistência do 

prosseguimento da graduação. Aduz que por conta da desistência, foi 

informada que mesmo tendo uma bolsa de estudos, deveria arcar com o 

valor de R$ 70,00 (setenta reais) referente a cada mês de estudou na 

instituição. Relata que realizou o pagamento conforme solicitado. Contudo, 

ao realizar compras foi surpreendia com a inserção de seus dados no 

cadastro restritivo de crédito por débito apontado pela ré. Diz, por fim, que 

ao procurar a requerida foi informada que o débito era decorrente de uma 

renovação automática realizada pela ré denominada PEP 50, sendo 

obrigatória a quitação para retirada dos dados do cadastro restritivo de 

crédito. Por essa razão, requer, em sede de tutela de urgência, que a 

requerida proceda com a retirada dos seus dados do cadastro restritivo 

de crédito. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, entendo que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 172 de 551



pretensão deduzida na inicial se apresenta nebulosa. Isso porque, em que 

pese à autora sustentar que quitou todos os débitos pendentes, não há 

nos autos o contrato firmado com a requerida, tampouco qualquer 

documento que comprove o comunicado expressado à instituição de 

ensino acerca da desistência da graduação. Acerca da necessidade de 

se comprovar a comunicação da desistência, colaciono o seguinte julgado, 

in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO 

DECONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CURSO DE 

GRADUAÇÃO. DESISTÊNCIA. COMUNICADO EXPRESSO À INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.COBRANÇA DE 

MENSALIDADE. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO. I- Embora aplicáveis 

ao caso as disposições da legislação consumerista, não se pode isentar o 

autor do ônus de demonstrar, ainda que minimamente, a veracidade de 

suas alegações e a existência dos fatos constitutivos de seu direito. II- A 

inversão do ônus da prova não implica na transferência do ônus do autor 

de comprovar ter comunicado expressamente à instituição-ré sobre sua 

desistência do curso no qual já se encontrava matriculado, não se 

podendo imputar à parte ré o ônus de comprovar fato negativo. III- Ao 

dever de indenizar impõe-se a presença dos requisitos exigidos para a 

responsabilização civil. IV- Não comprovada a prática de qualquer ilícito 

por parte da requerida a ensejar a indenização pretendida pelo autor, deve 

ser mantida a improcedência do pedido inicial.” (TJMG; APCV 

1.0515.14.002789-4/001; Rel. Des. João Cancio; Julg. 13/03/2018; DJEMG 

15/03/2018) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços envolvendo curso de 

Pós-Graduação. Contrato assinado pela parte e por duas testemunhas. 

Título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. Negócio 

jurídico válido e eficaz. Ausência de prova de formalização por escrito de 

pedido de trancamento ou desistência do curso. Legalidade da cobrança. 

Desnecessidade de prova acerca da efetiva prestação de serviços 

realizada, uma vez que não efetuados os procedimentos necessários 

para o cancelamento do curso. Recurso provido, para o fim de julgar 

improcedentes os embargos, afastando-se o Decreto de extinção da 

execução”. (TJSP; APL 1000022-27.2018.8.26.0320; Ac. 11597966; 

Limeira; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos 

Nunes; Julg. 03/07/2018; DJESP 06/07/2018; Pág. 2076) Destarte, 

considerando que as alegações estão fundadas em informações 

unilaterais, entendo prudente o aguardo da formação do contraditório e a 

dilação probatória. Deste modo, estando ausente nos autos elementos 

aptos a evidenciarem a probabilidade do direito da parte autora, o 

indeferimento, por ora, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono a 

seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE 

URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. 

Tendo em vista que os elementos constantes dos autos não são aptos a 

demonstrar a probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela 

de urgência.”.(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). 

Assim sendo, uma vez ausente, ao menos neste momento processual, a 

satisfação de todos os requisitos legais, e sendo necessária a formação 

do contraditório e a dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada 

requerida, sem prejuízo de sua reapreciação, caso assim se requeira e 

ocorra a comprovação dos pressupostos necessários. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica atestada pela declaração apresentada no 

movimento Id. nº 15537695, pág.2, DEFIRO a 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). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Decisão 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 1007931-04.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: VALDON 

RIBEIRO FIGUEIREDO EMBARGADO: RICARDO MASTRANGELLI W Vistos. 

O autor 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 12526364, 

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. O autor trouxe aos autos seus comprovantes de 

renda, apresentou comprovantes de que a empresa de que é sócio 

encontra-se em recuperação judicial e relatou a existência de despesas 

mensais, sustentando estar passando por situação de econômica que não 

lhe permite arcar com as custas processuais (Id. nº 14084413). 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 determinado ao autor que 

trouxesse aos autos comprovação de que preenche os requisitos legais, 

tendo o mesmo sustentado que sua renda advém de empresas que se 

encontram em processo de recuperação judicial, além de que possui 

diversas despesas ordinárias. Contudo, entendo que os elementos 

contidos não são suficientes para amparar a alegada necessidade da 

assistência, pois os comprovantes de renda apresentados demonstram 

que o autor, além de possuir valores em aplicações financeiras, teve como 

rendimento isento não tributável no exercício de 2018 a quantia superior a 

quatrocentos e cinquenta e sete mil reais (Id. nº 14084534, pág. 6). 

Ademais, mesmo que o autor possua despesas que comprometam sua 

remuneração, não se pode considerá-lo 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 o autor 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 173 de 551



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 autor, 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”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022223-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022223-62.2016.8.11.0041 AUTOR(A): ORIVALDO 

SERAFIN DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS M Vistos. 1. Relatório. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT movida por ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA em desfavor de 

Porto Seguro Companhia de Seguro Obrigatório - DPVAT, ambos 

qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que em 09.11.2016 foi vítima 

de acidente de trânsito, ocasionando incapacidade permanente, conforme 

documentos anexos. Foi designada a audiência de conciliação (id. 

9093090, pag. 01/02). A requerida ofereceu peça contestatória (id. 

10653894, pag. 1/22). Impugnação à contestação (id. 11776818, pag. 

01/13). A audiência de conciliação foi infrutífera (id. 10515853, pag. 01). 

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação (id. 13882174, pag. 

2). É a síntese. 2. Fundamentação. Respeitados os termos do artigo 12 do 

Código de Processo Civil, bem como devidamente cabível o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, não havendo, a necessidade de dilação probatória, uma 

vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o 

deslinde do feito, assim passo a análise meritória do processo. 

2.1.Preliminares. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida 

deve ser afastada, pois está consolidado na jurisprudência o 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora consorciada do 

seguro DPVAT é parte legítima para responder judicialmente pelo 

pagamento da indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 

6.194/74. E, na hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte 

integrante do consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spx Em razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo. Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, pois, na 

hipótese em apreciação, o processo encontra-se em fase avançada, 

inclusive com realização de prova pericial, não se revelando adequada a 

sua extinção sem resolução do mérito. Da mesma forma, a preliminar do 

principio da causalidade quanto à sucumbência, deve ser afastada haja 

vista que, não está a parte interessada obrigada a esgotar a esfera 

administrativa antes de buscar a prestação da tutela jurisdicional, o que 

lhe é, aliás, assegurado constitucionalmente (art. 5º, inciso XXXV), não 

sendo cabível, pois, a reciprocidade dos ônus sucumbenciais, 

respondendo a requerida, por inteiro, por tais verbas. 2.2 Mérito. O seguro 

obrigatório DPVAT se trata de um contrato legal, de cunho social, 

financiado pelos proprietários de veículos e regulamentado pela Lei n.º 

6.194/74, todo acidente que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo 

automotor gera direito à reparação por eventual dano pessoal, 

independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. In casu, a 

parte autora foi vítima de acidente de trânsito, resultando invalidez 

permanente parcial no membro mão direita. O nexo de causalidade entre 

às lesões e o acidente está comprovado por meio de boletim de ocorrência 

(Id. 4328459), documento médico (Id. 4328459), bem como pela pericia 

médica judicial (Id. 13882174), estando, portanto, atendido o requisito do 

art. 5º da Lei n.º 6.194/74. E, no que tange ao valor da indenização, 

necessário aferir a natureza e extensão das lesões sofridas pela vítima 

[art. 3º, §1º, incisos I e II]. Nesse ponto, a perícia médica concluiu que o 

acidente causou ao requerente invalidez permanente parcial incompleta no 

membro (mão direita) avaliada em 25% de 70% de modo que, nos termos 

da Lei nº 11.945/2009, tem-se: MEMBRO MÃO DIREITA (A) Capital 

segurado para garantia de invalidez permanente na data do acidente: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); (B) Tipo de Lesão: Perda 

anatômica ou funcional do membro: 70%; (C) Percentual de debilidade 

apurado na perícia médica judicial: 25%; O Valor a ser indenizado é R$ 

13.500,00 (A) x 70% (B) x 25% (C) = R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Portanto, o Requerente faz 

jus à quantia total de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), a título de indenização do seguro DPVAT. Por 

fim, no que tange a correção do teto indenizatório previsto no artigo 3º da 

Lei nº 6.194/74, registro que, não dispondo a Lei sobre a atualização 

monetária do seu valor, descabe ao Poder Judiciário exercer tal função, 

eis que ínsita ao Poder Legislativo, sob pena de ofensa à Constituição 

Federal, sendo reservada a ação de injunção para, se for o caso, corrigir 

a omissão. E, em relação à alegada inconstitucionalidade do texto legal, a 

discussão restou superada com o entendimento consolidado na Súmula 

474 do STJ. 3. Dispositivo: Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, o que faço para condenar a requerida ao 

pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (09.11.2016), nos termos da 

Súmula 580 do STJ. CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil. Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. 

ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
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CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação 

equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil/15)” (TJMS; APL 

0800867-18.2012.8.12.0005; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto 

Siqueira Cardoso; DJMS 08/01/2018; Pág. 195). O egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso também têm recentes decisões nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 426 STJ. 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº 

580 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ART. 85 § 8º DO 

CPC RECURSO PROVIDO EM PARTE. “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação. ” (Súmula nº 426, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010). “A correção monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 

7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, 

incide desde a data do evento danoso. ” (Súmula nº 580, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016) Em razão do baixo valor 

da condenação, impõe o arbitramento de honorários advocatícios de forma 

equitativa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC”. (TJMT; APL 118605/2017; 

Capital; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg. 12/12/2017; DJMT 

15/12/2017; Pág. 68). 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, 17 de Outubro 

de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008734-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO EDSON AMARAL (AUTOR(A))

Mariana Braga Louzada (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1008734-84.2018.8.11.0041 AUTOR(A): LEANDRO 

EDSON AMARAL RÉU: TAM LINHAS AÉREAS S/A V Vistos. Trata-se de 

Ação de Indenização Por Danos Morais ajuizada por Miguel Fabris Amaral, 

neste ato representado por seu genitor Leandro Edson Amaral, em 

desfavor de Latam Airlines Brasil. Compulsando os autos, verifico que as 

partes entabularam acordo (Id. nº 14432208), o qual é expressão legítima 

de suas vontades e representa composição para solução do litígio. Assim 

sendo, estando presentes os pressupostos necessários, notadamente a 

disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada ou, não havendo 

convenção na transação, cada parte deverá honrar com o pagamento do 

seu respectivo patrono. As custas processuais serão divididas igualmente 

entre as partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, 

observadas as normas da gratuidade da Justiça, sendo o caso. 

Registrada nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029706-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DAMASIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INES SALETE KARNOSKI DALLA LIBERA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DALLA LIBERA (EXECUTADO)

ROSEMARY KRIEGER GIROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029706-75.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: RODRIGO 

DAMASIO EXECUTADO: ROSEMARY KRIEGER GIROTTO, LUIZ CARLOS 

DALLA LIBERA, INES SALETE KARNOSKI DALLA LIBERA V Vistos. 

Trata-se de Ação de Execução de Aluguéis e Encargos de Locação Com 

Base em Título Executivo Extrajudicial ajuizada por Rodrigo Damasio 

representado por Emi-ka Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP em 

desfavor de Rosemary Krieger Girotto Simoni, Luiz Carlos Dalla Libera e 

Ines Salete Karnoski Dalla Libera. Compulsando os autos, verifico que as 

partes entabularam acordo (Id. nº 15791147). Porém, é certo que o mesmo 

não comporta homologação por se tratar a presente demanda de ação de 

execução, hipótese na qual havendo transação o processo deve ser 

suspenso até o seu cumprimento, ex vi do disposto no art. 922 do Código 

de Processo Civil. Contudo, tendo em vista a confirmação do cumprimento 

da obrigação pela parte exequente (Id nº 15791148 e Id nº 15791149), 

resta patente que a presente demanda perdeu seu objeto, razão pela qual 

imperiosa a sua extinção. Por conseguinte, ante a perda superveniente do 

interesse de agir, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Atento 

ao princípio da causalidade, bem assim ao pactuado pelas partes, 

CONDENO os executados ao pagamento das custas processuais. 

PROCEDA-SE com cálculo das custas, INTIMEM-SE os executados para 

recolhimento no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo in albis, anote-se 

à margem da distribuição e PROCEDA-SE na forma disciplinada pela CNGC. 

Após, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. 

Cuiabá, 17 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023756-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES (ADVOGADO(A))

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

M. SABATINI FILHO & CIA. LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023756-22.2017.8.11.0041 REQUERENTE: MG 

CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E CONSULTORIA 

DE OBRAS LTDA REQUERIDO: VIVO S.A., M. SABATINI FILHO & CIA. 

LTDA. - ME V Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito C/C Repetições de Indébito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e 

Morais e Pedido de Liminar ajuizada por MG Construções 

Empreendimentos e Consultoria de Obras em desfavor de Vivo S/A 

(Telefônica Brasil S/A) e M. Sebatini Filho e Cia Ltda - Me. Compulsando os 

autos, verifico que as partes entabularam acordo (Id. nº 15175369), o qual 

é expressão legítima de suas vontades e representa composição para 

solução do litígio. Assim sendo, estando presentes os pressupostos 

necessários, notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma 

pactuada ou, não havendo convenção na transação, cada parte deverá 

honrar com o pagamento do seu respectivo patrono. As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, observadas as normas da 

gratuidade da Justiça, sendo o caso. As partes acordaram pela dispensa 

do prazo recursal. Registrada nesta data no sistema informatizado. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos. Cuiabá, 17 

de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1031737-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOLANGE DE SOUZA PIRES (REQUERENTE)

BRUNA FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

IAN RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

RONAN DJAVIER ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

LEONARDO DE SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

ALISSON DOUGLAS DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

OTAVIO AUGUSTO GOES FERNANDEZ (REQUERENTE)

RODRIGO SCHARDOSIN DE BRITO (REQUERENTE)

GISELE AGOSTINI FRAGERI (REQUERENTE)

MONICA MAYUMI AMORIM YOSHIMURA (REQUERENTE)

GUSTAVO DE DAVID CRISTOVAO (REQUERENTE)

DAIANE CRISLAINE CANDIDO (REQUERENTE)

GIACOMO LUIZ TONIAL (REQUERENTE)

ALEXANDRE KAZUMI LEITE TOGOE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL MED ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu procurador 

para que no prazo de 15 (quinze) dias proceda com a complementação 

das custas/taxas judiciárias iniciais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 62805 Nr: 4044-98.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CASA DA MADEIRA LTDA, 

EDSON ISSAO YANAGUI, ROSÉLIA DO VALE ALENCAR, LISIANE 

VALERIA LINHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

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

OAB:7.504/MT

 Vistos etc.

Consoante se vê dos autos, o Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento 

ao recurso de agravo de instrumento nº 1000913-55.2018.8.11.0041, para 

acolher a exceção de pré-executividade a fim reconhecer a ilegitimidade 

da Sra. LISIANE VALÉRIA LINHARES para figurar no polo passivo da 

presente execução (fls. 280/284).

Ante o exposto, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que 

seja EXCLUÍDA a Sra. LISIANE VALERIA LINHARES do polo passivo da 

demanda.

Após, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1163546 Nr: 37377-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA., JULIO CESAR 

PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ EBERT VARGAS - 

OAB:20.010/A, LENINE POVOAS DE ABREU - OAB:17.120, PATRÍCIA 

NAVES MAFRA - OAB:21447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO TAKASE - 

OAB:11640, ELIAS VANIN - OAB:OAB/MT 10.026

 Impulsiono os autos para intimar o Requerente para apresentar 

comprovante de pagamento referente às duas certidões de crédito 

requeridas às folhas 267/273, uma vez que o comprovante apresentado 

não é para emissão de certidão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 450641 Nr: 23165-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/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, impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1132884 Nr: 24198-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o 

pagamento da certidão de crédito e apresentá-lo no balcão da secretaria 

para que a mesma possa ser confeccionada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917722 Nr: 41895-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO SAMPAIO, MARINA GOMES DE 

CERQUEIRA, MIRACY MEIRA ARAÚJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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, impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122281 Nr: 19769-29.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSÉ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, DANIELA CRISTINA PATINI - 

OAB:11.660/MT, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Considerando que os honorários periciais foram baixados para R$ 

2.000,00, impulsiono os autos intimando as partes requeridas para 

manifestar, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 203280 Nr: 18053-50.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALLET DENISE FRANÇA, DENISE APARECIDA 

SIQUEIRA FRANÇA

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

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199, LIDIANNE 

SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435, WILSON SAENZ SURITA JUNIOR 

- OAB:7302-A

 INTIMAÇÃO da parte autora para comparecer na secretaria para retirar 

Certidão de Crédito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789739 Nr: 43765-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 424102 Nr: 8288-79.2010.811.0041

 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: IARA DE BRITO NUNES, ANTONIO CÁSSIO CORREA DA 

COSTA, ESPÓLIO DE ANTONIO ITAUBI CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIS CANALLE, MARCILEI 

VERÔNICA SCHEID CANALLE, FEMTAU - FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE 

DE AUTOMOBILISMO, VALDECI MANDES, ASSOCIAÇÃO DOS FORA DA 

ESTRADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8441/MT, CLARIANA ZACARKIM BARAO - 

OAB:14955, FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - OAB:6707, FLÁVIO 

SOUZA BRAGA - OAB:8899/MT, FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624/O, Marcos Heringer - OAB:5280, 

ROGERIO BARAO - OAB:8313

 Vistos etc.

De início, chamo o feito à ordem e DETERMINO a retificação do decisório 

de fls. 299 que habilitou o ESPÓLIO DE ANTONIO ITAUBI CORREA DA 

COSTA no polo ativo da demanda sendo que deveria constar no polo 

passivo.

Assim, encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que realize 

as anotações necessárias.

Em seguida, DETERMINO a citação do Espólio do requerido ANTONIO 

ITAUBI CORREA DA COSTA nos mesmos termos do decisório de fls. 256.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714384 Nr: 7410-23.2011.811.0041

 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: EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO MATO 

GROSSO S.A - ETEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI 

NAKAZORA TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO D. ALMEIDA 

- OAB:6910, MARILENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:11.746, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024/MT, LUIZA BORGES 

SILVA THE - OAB:11.248/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, impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre os 

esclarecimento sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 448229 Nr: 21819-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA SOARES HADDAD CAMOLESI, 

LEANDRO HADDAD CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, efetuei a inclusão no polo passivo do avalista 

Sr. Leandro Haddad Camolesi. Para possibilitar a sua intimação pessoal, 

impulsiono os autos para que a parte exequente indique sua qualificação 

completa e seu endereço completo, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 923390 Nr: 45448-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE PEREIRA DA SILVA, ADELINA 

GALANTE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DAN - 

OAB:3565-A/MT

 Intimo para que a advogada nominada devolva os autos abaixo elencados 

a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da 

busca e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

 Carga a advogada: OZANA BAPTISTA GUMAO

Data da Carga: 16/10/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 431470 Nr: 11720-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PEREIRA LOBO - 

OAB:12325/SC, MARCO ANTÔNIO MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:12.550/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MAURÍCIO 

MARQUES DOMINGUES - OAB:175.513/SP, SERGIO MIRISOLA SODA - 

OAB:257750/SP

 Intimo para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados 

a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da 

busca e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

 Carga a advogada: KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA

Data da Carga: 16/10/2018

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 360856 Nr: 30846-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRICOM SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NOVA OLÍMPIA

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO OSMAR 

PIZZATTO, para devolução dos autos nº 30846-16.2008.811.0041, 

Protocolo 360856, 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.: 377033 Nr: 13534-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELLE RODRIGUES DE FREITAS 

- OAB:28.967 OAB/GO, LIVIA MARIA GIMENES GOMES - 

OAB:278179/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMAR OLIVEIRA MARTINS - 

OAB:OAB/GO 35.893

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 233238 Nr: 2573-95.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. C. O. X, HONORINA GONÇALVES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAL VERDE SERVICE LTDA, TRANSBALAN 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Campos Oliveira - 

OAB:14128, LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:8.617/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO BIANCARDINI 

CANDIA - OAB:6687/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616, RODRIGO 

POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT, VALMIR BRITO DE MORAES - 

OAB:

 Intimo para que o advogado nominado devolva os autos abaixo elencados 

a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas legais, além da 

busca e apreensão e comunicação a Ordem dos Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO

Data da Carga: 16/10/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 247140 Nr: 14819-26.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA CUIABÁ LTDA, ENEAS 

YONEZAWA, DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA, ALBERTO PINHEIRO 

MACHADO, EDGAR ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA - OAB:11.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, MARIA AMÉLIA PACHECO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:1.119

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para efetuar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça via boleto bancário ou fornecer os meios 

para o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 205296 Nr: 18745-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S.A - BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS 

ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - OAB:, 

JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES 

- OAB:OAB/MT 6.882, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA MAGALHÃES - 

OAB:6882 MT

 Impulsiono os autos intimando as partes executadas para manifestação 

em atenção a Avaliação do imóvel em fls. 532/533, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

certidão de crédito, comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 

dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012445-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

GRAMARCA VEICULOS LTDA (EMBARGANTE)

ERICA BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012445-97.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

GRAMARCA VEICULOS LTDA EMBARGADO: UNICA FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos etc. Trata-se de Embargos à Execução 

apresentado por GRAMARCA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em 

desfavor de ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, devidamente qualificados nos 

autos. Inicialmente, proceda-se o apensamento destes Embargos aos 

autos principais nº 1001642-55.2018.8.11.0041, de acordo com o que 

dispõe o art. 676 do CPC. A embargante alega que em 28/10/2014 firmou 

contrato com a Clean Nobre, para execução de serviços de limpeza e de 

jardinagem nas lojas estabelecidas em Várzea Grande e Cuiabá. Aduz que 

mencionado contrato sofreu alterações de valores, seja em razão do 

número de empregados, seja em razão dos dissídios e reajustes anuais 

ocorridos até a data de sua rescisão no ano de 2018. Salienta que é 

verificado nas notas fiscais emitidas pela Clean Nobre, que o valor da 

prestação de serviço firmado para a limpeza da loja de Várzea Grande era 

de R$ 19.009,48 (dezenove mil nove reais e quarenta e oito centavos) 

bruto, sendo o valor líquido de R$ 16.386,18 (dezesseis mil trezentos e 

oitenta e seis reais e dezoito centavos). Ademais, que a prestação de 

serviço de limpeza realizada na loja localizada na Avenida Miguel Sutil, era 

de R$ 11.618,51 (onze mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um 

centavos) bruto, sendo o valor líquido de R$ 10.015,16 (dez mil quinze 

reais e dezesseis centavos). Informa ainda, que para a prestação de 
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serviço de jardinagem restou acordado o valor de R$ 3.338,37 (três mil 

trezentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) bruto, sendo o valor 

líquido de R$ 2.877,68 (dois mil oitocentos e setenta e sete reais e 

sessenta e oito centavos). Elucida que eventualmente poderia haver 

pequenas variações nos valores, contudo tais valores estão 

discriminados e consignados em notas fiscais emitidas pela empresa 

Clean Nobre, assim como eventuais reajustes. Explana que honrou com o 

valor do contrato com o seu respectivo pagamento mês a mês, alegando 

que as duplicatas emitidas não possuem lastro verídico, haja vista que 

nem os valores constantes das duplicatas correspondem ao valor da 

prestação de serviço contratada. Por fim, pugna pela concessão de efeito 

suspensivo ao processo de execução. É o relatório. Decido. Sobre o 

instituto da tutela antecipada, o art. 300 do CPC prescreve os requisitos 

para obtenção da tutela antecipada, vejamos: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de 

Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis: “A 

tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). 

Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 

demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida 

como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano 

ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final 

que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 

“periculum in mora”) (art.300, CPC)”. No tocante aos pedidos do 

embargante, o art. 919 do Código de Processo Civil dispõe que os 

embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo facultado ao 

magistrado atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Tem-se que os 

requisitos legais, no presente caso, não se encontram configurados, eis 

que a execução não se encontra devidamente garantida, nesse sentido a 

jurisprudência: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - EFEITO SUSPENSIVO – 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO 

DO EFEITO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando o agravo 

ataca os fundamentos da decisão guerreada, restando atendido ao 

princípio da dialeticidade. Para a atribuição de efeito suspensivo aos 

embargos à execução a parte embargante deve requerer essa medida 

mediante a demonstração da relevância da fundamentação, bem como o 

grave dano de difícil ou incerta reparação, e a garantia do Juízo. Deve ser 

indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução 

se a parte embargante não garantiu o juízo, ou, não há perfectibilizada a 

garantia, ainda que sejam relevantes os seus fundamentos, porque os 

requisitos previstos no CPC devem ser demonstrados simultaneamente. 

(AI 41914/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 

11/12/2017). Destaquei. Com essas considerações, observados os 

requisitos do artigo 300 c/c 919 do CPC, recebo os embargos à execução 

sem aplicar-lhe efeito suspensivo. cite-se o embargado, na pessoa de seu 

procurador, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014645-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJAVA SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014645-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. RÉU: DJAVA 

SECRETARIADO EM VENDAS LTDA - ME Vistos etc. A parte autora 

comparece por meio do petitório de ID n° 15650262 requerendo a 

desistência da presente ação, informando que a não tem mais interesse 

na demanda, requerendo, assim, homologação sem mérito da desistência 

do feito. De acordo com o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil, extingue-se o processo sem o julgamento do mérito: “VIII – homologar 

a desistência da ação.” Analisando os autos, verifica-se que a requerida 

não foi citada. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas já adiantadas. Não tendo sido 

angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a 

condenação em honorários advocatícios. P.R.I. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com as formalidades legais e baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017327-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE (ADVOGADO(A))

EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1017327-39.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento 

de Sentença proposto por EDSON BENEDITO DE SIQUEIRA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Após, determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente ao ID: 15425121. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (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: 1034880-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019 , às 08h16min 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 
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comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

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

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

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034880-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS BATISTA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034880-65.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS BATISTA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019 , às 08h16min 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, 15 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034736-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (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: 1034736-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APOLINARIO PAULINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 08h48min 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, 16 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034736-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO PAULINO DA SILVA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034736-91.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

APOLINARIO PAULINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 08h48min 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, 16 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020759-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

PAULO CAICARA DE MENEZES JUNIOR (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012754-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA (ADVOGADO(A))

IGOR BIANCON (REQUERENTE)

ADELAR COMIRAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora a, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a certidão 

elaborada pelo(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017764-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA NUNES NETO (AUTOR(A))
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034803-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARCELO XAVIER BARQUEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034803-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO XAVIER BARQUEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h04min 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, 16 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010183-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

A. X. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE PINTO DE MORAES NETO OAB - 655.372.031-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000957-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

SERGIO CUNHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006064-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CICERO CAETANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034803-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

MARCELO XAVIER BARQUEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034803-56.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARCELO 

XAVIER BARQUEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 23/01/2019, às 09h04min 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, 16 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037725-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

JOSE VANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019210-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 181 de 551



Processo Número: 1022193-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MORGAN DOS REIS (AUTOR(A))

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES MACEDO (RÉU)

 

PJE 1022193-90.2017 Antes de analisar o pedido de justiça gratuita 

formulado pelo requerido, na reconvenção, intime-o para comprovar a sua 

necessidade dos benefícios, nos termos da Lei 1.060/50, bem como nos 

art. 99, §2, NCPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo 

supracitado, volte-me o processo concluso para deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034616-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alex (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034616-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DILZA DA SILVA RÉU: ALEX Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 

11h30min 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, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001789-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS FELIPE SILVA MATOS (AUTOR(A))

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034616-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alex (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034616-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DILZA DA 

SILVA RÉU: ALEX Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 11h30min 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, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1022171-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para regularizar a representação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035387-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035387-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 182 de 551



existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Na oportunidade, 

considerando que na petição inicial consta que o autor é um profissional 

autônomo, traga ao processo documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como declaração de imposto de renda, etc., 

sob pena de indeferimento do pedido. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se o que for necessário e encaminhem-se os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035390-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CRISTIANE DE CAMPOS SILVA (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 DESPACHO Processo: 1035390-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAYARA CRISTIANE DE CAMPOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, O entendimento já firmado no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do Recurso 

Extraordinário nº 631.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, exige, 

para o ajuizamento de referida ação, o prévio requerimento administrativo. 

A propósito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 

Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 

631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a 

ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 3. In casu, o 

acórdão recorrido assentou: "2. Inexiste uma das condições da ação, pois 

que não houve indícios de que fora realizado qualquer pedido 

administrativo perante a Seguradora reclamada. 3. Inexiste necessidade 

do pronunciamento judicial, pois não havendo que se falar em pretensão 

resistida a justificar a propositura da presente demanda, não há o 

interesse de se ingressar com a demanda em juízo. (...) (RE 839314, 

Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 

DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014). E ainda é o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO - PEDIDO ADMINISTRATIVO 

PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO - FALTA 

DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA. Para a propositura da ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT é necessária a comprovação da 

existência de requerimento administrativo prévio não atendido, conforme 

decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso 

Extraordinário nº. 839.314. Comprovado, no entanto, o requerimento 

administrativo prévio pelo autor, não se há de falar em extinção do feito 

por falta de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 10393120016968001 MG, 

Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 04/08/2016, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2016) 

Ante o exposto, determino a intimação da parte autora para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do prévio requerimento 

administrativo com o indeferimento ou o decurso do prazo de trinta dias 

sem resposta, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se o que for necessário e 

encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035458-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ORLANDO DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1035458-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO ORLANDO DIAS DA SILVA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao 

benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto 

de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035594-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035594-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

POLIANA CARDOSO DE OLIVEIRA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Na oportunidade, emende a inicial quanto ao 

ressarcimento das despesas médicas e hospitalares, se for o caso, 

considerando que a parte autora juntou notas fiscais, mas não dispôs 

sobre nos pedidos de sua peça inicial. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de 

outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035660-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO (AUTOR(A))

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035660-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARNIE DE ALMEIDA CLAUDIO RÉU: ELDA ARAUJO DE OLIVEIRA Visto. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., ou recolher as 

custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1035619-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

IRACI DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO LIMA LEDESMA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

de cujus ARLINDO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035619-38.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IRACI DOS SANTOS SILVA, JOAO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: DE CUJUS ARLINDO CARLOS DA SILVA Visto. Intime-se a 

parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, 

declaração de imposto de renda etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009606-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DE CAMPOS BORGES (AUTOR(A))

FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WILLY AMARAL ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013838-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIZ ALBERTO CASSIANO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016872-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

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

PAULO GONCALO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014608-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

IVO QUINTINO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015046-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR DIAS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015084-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LAIZA JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018345-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDIMILSON SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 
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influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018682-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORAES DE PONTE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020832-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS COSTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019182-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ROMAO DOS SANTOS MORAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019123-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOTILI BITTENCOURT JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016010-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016010-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MATHEUS HENRIQUE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031775-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ADRIANO TELES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003309-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

S. D. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034602-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISOLINA SOLANGE DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034602-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ISOLINA SOLANGE DIAS RÉU: CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES 

LTDA Vistos. 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). 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 
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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, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017416-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

E. G. D. S. (AUTOR(A))

NEUSILENE DUARTE DE SANTANA SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034602-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISOLINA SOLANGE DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034602-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ISOLINA 

SOLANGE DIAS RÉU: CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA 

Vistos. 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). 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, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028792-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILL JACKSON XAVIER FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028792-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: UILL JACKSON XAVIER FERREIRA 

Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

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

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015505-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ZILDA MANENTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028792-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILL JACKSON XAVIER FERREIRA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1028792-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): IDEAL 

NUTRICAO ANIMAL LTDA RÉU: UILL JACKSON XAVIER FERREIRA Vistos. 

Designo o dia 22/01/2019, às 11h00min para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

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

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

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

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

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

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015166-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIRLAYNE ARRUDA DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006858-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001516-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DARLAN PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029875-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029875-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR Visto. Designo o dia 

22/01/2019, às 08h00min 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). A parte autora 

informou que não tem interesse na realização de audiência de conciliação, 

no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré também 

manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, 

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

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

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

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

ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

(art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). 

Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte ré, 

ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011606-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL JACINTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029875-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1029875-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: ANTONIO QUINTEIRO 

DE ALMEIDA JUNIOR Visto. Designo o dia 22/01/2019, às 08h00min 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). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

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

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

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

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

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

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

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

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

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029580-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY DA SILVA LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029580-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA RÉU: 

JURANDY DA SILVA LIMA Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 09h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029580-25.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA 

(AUTOR(A))

ARIADNE MARTINS FONTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY DA SILVA LIMA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1029580-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CIVILBRAS - COMERCIO INDUSTRIA ENGENHARIA BRASILEIRA LTDA RÉU: 

JURANDY DA SILVA LIMA Vistos. Designo o dia 22/01/2019, às 09h00min 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030056-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

FABIO TEIXEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030056-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO TEIXEIRA DUARTE REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. Designo o dia 

22/01/2019, 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, 11 de outubro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030056-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

FABIO TEIXEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1030056-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FABIO 

TEIXEIRA DUARTE REQUERIDO: RODOBENS INCORPORADORA 

IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos. Designo o dia 22/01/2019, 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, 11 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018651-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020132-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WALISSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024292-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (AUTOR(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ (ADVOGADO(A))

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020132-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WALISSON DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 
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sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (AUTOR(A))

ILEONILSON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034719-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS 

RODRIGUES RÉU: SM EMPREENDIMENTOS LTDA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA Vistos. Designo o dia 22/01/2019 , 

às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033890-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS (ADVOGADO(A))

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

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

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034719-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES (AUTOR(A))

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES (AUTOR(A))

ILEONILSON RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1034719-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS 

RODRIGUES RÉU: SM EMPREENDIMENTOS LTDA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA Vistos. Designo o dia 22/01/2019 , 

às 12h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016035-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA IRIS SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020440-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CREDERLI COSTA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020416-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRINO ALFREDO DE SOUZA (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)

Outros Interessados:

A. R. S. S. (REPRESENTADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019323-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 906703 Nr: 34708-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DA SILVA & SILVA ME, ELIFRAN DA SILVA 

E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYANA PEREIRA SOARES - 
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OAB:17.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, em face da implementação do Sistema INFOJUD, proceda à 

consulta do endereço dos executados, E. da Silva & Silva Me e Elifran da 

Silva e Silva, cuja informação segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado de citação com o novo endereço encontrado.

Na hipótese de ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, 

onde os executados não foram localizados, encontra-se presente a 

hipótese prevista no inciso II, do art. 256, do NCPC, sendo perfeitamente 

cabível a citação por edital.

Citem-se os executados, E. da Silva & Silva Me e Elifran da Silva e Silva, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Publique-se o edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça.

Decorrido o prazo do edital não havendo resposta, em obediência ao 

disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, 

um dos membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. 

Intime-se pessoalmente o curador para se manifestar no prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091634 Nr: 6860-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADEL INDUSTRIA METALURGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. D. S. CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA- 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA DINIZ ENDO - 

OAB:259.086/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se do pedido de fl. 74/75 que a exequente demonstra interesse 

no bem objeto da pesquisa no Sistema Renajud de fl. 72, assim defiro a 

penhora do automóvel marca/modelo I/Toyota Hilux Cd 4x4, Placa OAR 

4624, ano/modelo 2011/2011 (fl. 72), na oportunidade deverá ser inserida 

a restrição no automóvel pelo sistema Renajud.

Após, considerando a entrada em vigor do CPC 2015, lavre-se o termo de 

penhora do bem com restrição (art. 845 § 1º, do NCPC), em seguida, 

intime-se o devedor, pessoalmente, oportunizando-o, assim, a requerer o 

que entender de direito. Na oportunidade, avalie-se o bem.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911944 Nr: 38153-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MARCOSKI

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

COMERCIO LTDA

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

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELLOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Vistos.Verifica-se dos autos que resta pendente a analise do pedido de 

inversão do ônus da prova, assim consoante artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor:“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 supracitado, certifique-se e volte-me o processo 

concluso para julgamento. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 352876 Nr: 23275-91.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES ANTONIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código 352876

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 639/644. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor incontroverso depositado nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 639/644), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 882897 Nr: 18476-92.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO RODRIGUES GOULART

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

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

OAB:14.469-A/MT

 Código 882897

Visto.

Quanto à manifestação de fls. 121/122, diferente do alegado pela parte ré, 

o trabalho a ser realizado pelo expert irá demandar avaliação de 

assinaturas opostas em três contratos, análise de documentos e outros, 

além das repostas aos quesitos, ou seja, trata-se de trabalho minucioso e 

não reflete simplicidade. Assim, rejeito a arguição e homologo o valor da 

perícia de fl. 106.

 Convém registrar ainda que a realização da perícia foi determinada de 

ofício por esta Magistrada (fl. 97), assim, nos termos do art. 95, do NCPC, 

o pagamento dos honorários deve ser rateado entre as partes, conforme 

determinado no referido decisum.

Desse modo, intime-se o requerido para efetuar o pagamento de 50% dos 

honorários periciais, bem como apresentar os documentos/contratos 

originais solicitados pelo expert (fl. 117/118), no prazo de cinco dias.

No mais, considerando que se trata de processo de meta 2, mantenho o 

prazo de trinta dias para entrega do laudo pelo perito.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 378181 Nr: 14346-35.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA DE SANTANA

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

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373

 Código- 378181Vistos.Defiro o pedido de penhora on-line (fls.141/143) 

nas aplicações do executado, ANA CLAUDIA DE SANTANA, tendo em 

vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que 

foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 15.573,89 (quinze mil 

quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) cálculo fl.142. 

Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o 836 do 

NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais.Contudo, se realizada a 

penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente, sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de 

direito. E, em caso negativo, intime-se o exequente para se manifestar, no 

prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 05 de outubro de 

2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 425345 Nr: 8775-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTINA FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ADEMAR SANTANA FRANCO - OAB:4255/MT, ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT

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

ROSA - OAB:13731/MT

 Código- 425345Vistos. Única do TJ/MT, possibilitando a identificação do 

depósito.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Contudo, se 

realizada a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente, sobre os 

termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que 

entender de direito. E, em caso negativo, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de 

outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 379928 Nr: 15727-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO DE NOVAES MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LEITE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11092/MT

 Código- 379928Vistos.Diante da desistência da penhora do veiculo 

indicado nos autos, defiro o pedido de penhora on-line (fls.80/82) nas 

aplicações do executado, SEBASTIÃO LEITE DE SÁ, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a necessária ordem 

de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 29.894,25 (vinte e nove 

mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) cálculo 

fl.82. Havendo bloqueio de valores suficientes para satisfação do crédito, 

comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma 

como determina os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio 

pela instituição financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento 

próprio disponível no sistema BacenJud, determinará a transferência para 

a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, 

liberando-se os valores que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º 

Realizado o bloqueio de numerários, o magistrado indicará, no campo 

“instituição financeira”, a opção “Outros”, abrindo-se o campo para 

apresentação da constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que 

entender de direito. E, em caso negativo, intime-se o exequente para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 05 de 

outubro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945155 Nr: 57457-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE MOURA AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 813932 Nr: 20407-67.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS FALAVIGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMIL FARAH JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ BRANDÃO - 

OAB:153.097/SP, RENATO GARIERI - OAB:274.186/SP, RODOLFO 

COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT, WANDERLEY SIMÕES FILHO - 

OAB:141.329/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 "(...) Com o retorno das cartas precatórias devidamente cumpridas, 

abra-se vista às partes para apresentação das razões finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro o autor e após o réu. (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 386940 Nr: 22803-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CENTORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT

 Código - 386940

Defiro o pedido de fls.213/213-v. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor penhorado as fl.210.

Defiro, ainda, a pesquisa junto ao Sistema INFOJUD proceda-se a consulta 

de bens em nome do devedor, cuja informação será arquivada em pasta 

própria.

Com as informações, intime-se a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá- MT. 05 de outubro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171036 Nr: 40621-74.2016.811.0041

 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: HAC, ANDREA DA SILVA ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 13/11//2018, às 9:45 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1140192 Nr: 27452-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS SOARES DE SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - 

OAB:11758, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

 Certifico que o Sr. Flávio Ribeiro de Mello, Médico Legista, Perito Judicial, 

designou o dia 13/11/2018, às 10:00 horas, para realização da perícia, na 

Av. das Flores, Nº 843, Sala 11, 1º Andar, Hospital Jardim Cuiabá, Bloco 

de Consultórios, Bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, Telefones 3025-3060 ou 

9223-7073, razão pela qual procedo à intimação das partes. Deverá a 

parte autora ser intimada pessoalmente e o seu não comparecimento no 

exame pericial acarretará a extinção do processo, nos termos do art. 485, 

§ 1º, do CPC. Não obstante isso, deverá o(a) Sr(a). Advogado(a), no 

exercício de seu múnus, cientificar a parte a ser periciada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143294 Nr: 28811-05.2016.811.0041

 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: SENDESKI ALUMINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA - 

ME

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. CARMO - 

OAB:4070/MT

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

OAB:4062

 Código 1143294

Visto.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DEBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por SENDESKI 

ALUMINIO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA-ME, em que as partes noticiaram 

às FLS. 181/183, dos autos, que se compuseram amigavelmente, após a 

sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014173 Nr: 29390-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONILDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO QUARESMA DE REZENDE - ME, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, WÍLIAN LOPES BEZERRA - 

OAB:16576

 Código 1014173

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE 

LIMINAR, promovida por DEONILDO FERRARI, em que as partes noticiaram 

às FLS. 114/115, dos autos, que se compuseram amigavelmente, após a 

sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 747123 Nr: 44363-83.2011.811.0041

 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: JÂNIO VIEGAS DE PINHO, CID IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE ANTONIO DAVID RANGEL, ELMA 

APARECIDA EID FERRARI, JOSÉ CLOVIS FERRARI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO LUIS RODRIGUES 

NETO - OAB:4.340-B/MT, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - 

OAB:4340-B

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 135, proceda-se a consulta no Sistema Infojud para 

localização dos endereços do réu George Antônio David Rangel.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado de citação no novo endereço encontrado.

Caso a resposta das pesquisas supracitada seja o mesmo constante nos 

autos, defiro a expedição de ofício formulado à fl. 161, às empresas CAB 

Cuiabá e Energisa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457516 Nr: 27797-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO ALENCAR OLSSON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH QUEIROZ DO 

SACRAMENTO - OAB:13865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Proceda-se a pesquisa no Sistema RENAJUD, para comprovação de que 

o automóvel especificado à fl. 722 é de propriedade do executado.

 Com as informações, volte-me os autos conclusos para analise do pedido 

de fl. 722.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 247593 Nr: 15147-53.2006.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBA ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, FABIO HENRIQUE ALVES - OAB:37625, 

SANDRO GREGÓRIO DA SILVA - OAB:37142/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 Código 247593Visto.Considerando que o crédito dos auxiliares da justiça 

são títulos executivos judiciais (art. 515, V, NCPC), e que a parte autora se 

manteve inerte em promover o pagamento dos honorários periciais (fl. 

472), expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no 

valor de R$ 5.440,00.Havendo bloqueio de valores suficientes para 

satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de Depósitos 

Judiciais do TJ/MT, na forma como determina os artigos 515 e da 

CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, o 

magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível no sistema 

BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, 

I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que 

ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “ Cuiabá, 05 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945155 Nr: 57457-93.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE DE MOURA AMARAL

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença assim, pelo que determino que se 

proceda as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

Intime-se o executado, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC), conforme determinado às fls. 

104/106.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 888715 Nr: 22389-82.2014.811.0041

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILTON RAY LUIZ DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PITTER JOHNSON 

DA SILVA CAMPOS, para devolução dos autos nº 

22389-82.2014.811.0041, Protocolo 888715, 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: 1001494-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WASHINTON LUCAS DA SILVA E COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1001494-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WASHINTON LUCAS DA SILVA E COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. DEFIRO a prova pericial 

postulada pela parte ré, 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, telefone 65 3314-1237 ou 65 99252-2681; 

e-mail: 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 
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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 

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, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1035546-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (ADVOGADO(A))

MARIA THEREZA CUNHA MONTEIRO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO DO GARDEN 3 AMERICAS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Maria Thereza Cunha Monteiro ajuíza Ação de Embargos de 

Terceiro em desfavor do Condomínio Garden 3 Américas, questionando a 

indicação pelo embargado o imóvel matriculado sob n. 113.552 para 

penhora, na ação de execução movida por ele, sob n. 

8083557-64.2017.811.0001, que tramita no 4º Juizado Especial Cível desta 

Capital, entretanto, propôs a presente demanda nesta esfera e requereu a 

distribuição por dependência ao processo de Consignação em Pagamento 

n. 1008485-70.2017.8.11.0041, também movido por ela, e que aqui tramita, 

por entender que este juízo é prevento. É o relatório. Decido. Ocorre que a 

autora equivoca-se ao distribuir este processo neste juízo, já que os 

embargos de terceiro deverão ser distribuídos por dependência ao juízo 

que ordenou a constrição, ou no caso, onde sofre a ameaça de 

constrição, segundo determina o art. 676, do Novo Código de Processo 

Civil. Por isso, reconheço a incompetência deste juízo para processar e 

julgar o feito, entretanto, deixo de ordenar a remessa do processo ao juízo 

competente, em razão de que o PJE não foi instalado na esfera do Juizado 

Especial. Desse modo, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 

485, I c/c IV, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. Sem 

condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte 

requerida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019970-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019970-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE VIEIRA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por JOSE VIEIRA DE SOUZA em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada para proceder a juntada de documentos que 

comprovassem a realização de prévio pedido administrativo com a recusa 

do pagamento ou com o prazo de resposta extrapolado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, não trouxe 

para os autos os documentos solicitados no prazo estabelecido, conforme 

certificado. É o relatório. Decido. A parte autora foi intimada para promover 

atos e diligências que lhe competiam, todavia, não trouxe aos autos 

comprovante do protocolo do pedido administrativo, a recusa do 

pagamento do seguro ou que o prazo de resposta estivesse extrapolado. 

Assim, é certo que a esta é carecedora da ação, pela falta de interesse 

de agir, sendo que o indeferimento da petição inicial é o que se impõe. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PRÉVIO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA E RECUSA DE PAGAMENTO – NECESSIDADE – 

INICIAL QUE DEVERIA MESMO SER INDEFERIDA POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – JULGAMENTO EM 

CONSONÂNCIA COM DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 631.240-MG, COM REPERCUSSÃO GERAL, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA – 

RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação do requerimento prévio no 

âmbito administrativo, bem como da recusa da seguradora ao atendimento 

ao pedido, constituem pressupostos ou condições de admissibilidade para 

a propositura da ação de cobrança de indenização de seguro obrigatório, 

de acordo com o atual posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento proferido no Recurso Extraordinário nº 

631.240-MG, com repercussão geral, aplicável aos casos de seguro 

obrigatório DPVAT. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial por 

falta de interesse de agir. (TJ-SP – APL: 10072412820178260126 SP 

1007241-28.2017.8.26.0126, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

22/08/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

22/08/2018)” Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, consequentemente 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento 

nos artigos 485, VI e 330, III, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

custas e também sem honorários advocatícios, por ausência de 
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resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, intime-se o réu, 

conforme determina o art. 331, § 3º, do CPC, após, arquive-se os autos, 

após as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030208-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO FERNANDES (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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: 1030208-14.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO ROBERTO FERNANDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por PAULO ROBERTO 

FERNANDES em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, onde a parte autora foi intimada a 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, ou 

recolher as 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. 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, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020733-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020733-34.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WESLEY RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por WESLEY 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, onde a parte autora foi intimada a completar a inicial, 

no sentido de detalhar o fato ocorrido, incluindo data, hora, local e 

dinâmica do acidente, membro lesionado, etc. no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (321, parágrafo único, do CPC), 

no entanto, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, 

conforme certificado. O artigo 321 do Código de Processo Civil preceitua 

que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado.” No presente caso, o autor deixou de 

cumprir o disposto no artigo 319, II do CPC, referente ao fato e os 

fundamentos jurídicos do pedido, vez que tratou de maneira supérflua 

acerca do sinistro ocorrido, sendo esta irregularidade propicia a dificultar 

o julgamento do mérito. Assim, embora a parte autora tenha sido 

regularmente intimada para que completasse a petição inicial, sendo 

apontado precisamente o que deveria ser corrigido, a mesma deixou 

decorrer o prazo sem se manifestar, devendo a peça inicial ser indeferida 

e, consequente, o processo ser extinto. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA EXORDIAL. INÉRCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O não cumprimento da ordem 

de emenda da petição inicial, no prazo legal, e a ausência de impugnação 

do decisum, com o recurso adequado, enseja o indeferimento da peça 

preambular e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do 

mérito. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 

(TJ-GO - AC: 04590048220158090087, Relator: DES. NEY TELES DE 

PAULA, Data de Julgamento: 29/11/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: DJ 2169 de 15/12/2016) Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

e consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 330, IV, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019939-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

CUSTODIO FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS FERREIRA RODRIGUES OAB - 836.666.991-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019939-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CUSTODIO FERREIRA RODRIGUES PROCURADOR: ELIAS 

FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por CUSTODIO FERREIRA RODRIGUES em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, onde a 

parte autora foi intimada a completar a inicial, no sentido de detalhar o fato 

ocorrido, incluindo data, hora, local e dinâmica do acidente, membro 

lesionado, etc. no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial (321, parágrafo único, do CPC), no entanto, deixou transcorrer o 

prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certificado. O artigo 321 

do Código de Processo Civil preceitua que: “O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.” No presente caso, o autor deixou de cumprir o disposto no 

artigo 319, II do CPC, referente ao fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido, vez que tratou de maneira supérflua acerca do sinistro ocorrido, 

sendo esta irregularidade propicia a dificultar o julgamento do mérito. 
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Assim, embora a parte autora tenha sido regularmente intimada para que 

completasse a petição inicial, sendo apontado precisamente o que deveria 

ser corrigido, a mesma deixou decorrer o prazo sem se manifestar, 

devendo a peça inicial ser indeferida e, consequentemente, o processo 

ser extinto, sem resolução de mérito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT. DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA EXORDIAL. INÉRCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. O não cumprimento da ordem 

de emenda da petição inicial, no prazo legal, e a ausência de impugnação 

do decisum, com o recurso adequado, enseja o indeferimento da peça 

preambular e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução do 

mérito. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” 

(TJ-GO - AC: 04590048220158090087, Relator: DES. NEY TELES DE 

PAULA, Data de Julgamento: 29/11/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de 

Publicação: DJ 2169 de 15/12/2016) Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, 

e consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento nos artigos 485, I e 330, IV, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e também sem honorários advocatícios, por 

ausência de resistência à lide. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021692-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 1021692-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SALATIEL LAURENTINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. SALATIEL LAURENTINO 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 04/05/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, 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, e a ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro devido o não pagamento do prêmio. 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 das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como 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 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 dos requisitos autorizadores ao recebimento 

do seguro devido o não pagamento do prêmio, este assunto será 

analisado com o mérito, por com ele se confundir. No mérito, a ré alega 

que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 04/05/2017. A perícia médica 

judicial realizada em SALATIEL LAURENTINO DA SILVA restou 

prejudicada, tendo o perito informado que faltou documentação médica. 

Ressalta-se que, embora requerido pela autora, se faz desnecessária a 

realização de nova perícia médica, vez que o laudo realizado no mutirão 

quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para ser usado 

em sentença, estando o presente feito devidamente instruído, vez que 

cabia ao periciado estar munido da devida documentação médica. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – 

DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT 

E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa se os elementos dos autos mostram-se 

suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação 
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probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É 

inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Bem como o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE 

CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA 

PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – 

HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Conquanto a perícia médica tenha 

sido realizada no mutirão de conciliação, antes da realização da perícia 

não houve qualquer irresignação por parte do autor, ora apelante, tanto é 

que assinou o laudo, concordando com sua realização. 2. Não havendo 

indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico 

perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao 

contraditório ou à ampla defesa3. Para evitar aplicação desproporcional 

aos honorários advocatício, e conforme julgados desta e. Câmara 

necessária usar como Aplicação da Unidade Referencial de Honorários da 

OAB/MT.4. A fixação dos honorários advocatícios recursais, mediante a 

majoração da verba fixada em primeiro grau de jurisdição, independe de 

pedido expresso, sendo devida ao patrono da parte, em função do 

trabalho adicional realizado em grau recursal.”(TJMT Ap 108888/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018)

(grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Salatiel 

Laurentino da Silva em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013147-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SANTOS FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013147-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

KLEBER SANTOS FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KLEBER SANTOS FERREIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/01/2018, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML este assunto será analisado com o mérito por 

com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/01/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que KLEBER SANTOS FERREIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 
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reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

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$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007923-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO GOMES DA CUNHA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007923-27.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELMO GOMES DA CUNHA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADELMO GOMES DA CUNHA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 17/01/2018, 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 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 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito alega a ausência de 

cobertura devido à falta de licenciamento e pagamento do seguro, 

ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de prova da 

invalidez, ineficácia do auxílio doença como meio de prova, discorre sobre 

os valores da indenização, pagamento proporcional à lesão, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, necessidade de 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental deste, 

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 
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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 que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à falta de licenciamento do veículo, assim como pela 

inadimplência do prêmio, entretanto estas argumentações não prosperam, 

pois é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, sendo perfeitamente aplicável a seguinte Súmula: Súmula 257 – 

STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/01/2018. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que ADELMO GOMES DA CUNHA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de leve 

intensidade avaliada em 25%; do ombro direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%; e 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 70% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo 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 
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obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil 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 Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010135-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ARIOSVALDO SERAFIM DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1010135-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARIOSVALDO SERAFIM DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ARIOSVALDO SERAFIM 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 11/12/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, manifestado acerca da audiência de 

conciliação, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo, defeito na representação processual, pendência documental 

do requerimento administrativo, falta de 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 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, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega, ainda, defeito na representação processual, por ter sido a 

outorga de poderes de representação feita por instrumento particular, 

quando deveria ser por instrumento público, por tratar-se de analfabeto. 

No entanto, denota-se que a procuração restou ratificada por ocasião da 

audiência de conciliação, pelo que afasto a preliminar arguida. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL REJEITADA-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - SEQUELA PERMANENTE DO POLEGAR DIREITO 

DO APELADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3º, II, DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES 

INSERIDAS PELA LEI N. 11.482/07 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA 

DO GRAU DO COMPROMETIMENTO - PONTO CONTROVERTIDO - 

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A 

Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada 

para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante 

previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74. 2 - Não se revela razoável exigir 

que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja somente por 

instrumento público, notadamente porque o Apelado colacionou aos autos 

mandato assinada a rogo, além de ter ratificado tacitamente os termos da 

procuração outorgada ao seu causídico por ocasião da Audiência 

Conciliatória. 3 - Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do 

Seguro Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau 

deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte. 4 - Na hipótese, há dúvida quanto ao grau das 

lesões sofridas pela vítima. Em vista disso, mister a manutenção da 

sentença no capítulo em que reconheceu o direito à indenização do 

Seguro DPVAT, porém o valor deve ser fixado de acordo com o grau da 

lesão, a ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia 

médica complementar. (Ap 1869/2012, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/06/2012, Publicado no 

DJE 05/07/2012) (TJ-MT - APL: 00018699820128110000 1869/2012, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 

20/06/2012, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2012) 

(negritei) Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da 

ausência do prévio pedido administrativo, bem como pendência 

documental do requerimento administrativo, estas não prosperam, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 
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Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência 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 a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. 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 11/12/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ARIOSVALDO SERAFIM DA 

SILVA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos 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, 

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$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), equivalente ao valor 
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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 10% (dez 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, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009465-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA STEFANY CORTEZ ARISTIDES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009465-80.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUANA STEFANY CORTEZ ARISTIDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LUANA STEFANY CORTEZ 

ARISTIDES, 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 10/01/2018, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de 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 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, pagamento 

proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

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 a insuficiência probatória do registro de 
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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 a autora foi vítima de acidente de trânsito em 10/01/2018. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que LUANA STEFANY CORTEZ 

ARISTIDES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 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, 

17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013720-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013720-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA, 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 01/02/2018, 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 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 
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documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 01/02/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ADELAINE CALDEIRA DE SOUZA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de residual 

intensidade avaliada em 10%; do membro superior direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; 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 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%; 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%; 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: a) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz 

jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz 

jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos); c) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 8.437,50 (oito mil quatrocentos 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 10% (dez 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, 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012531-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FABIO BARROS DA SILVA (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: 1012531-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FABIO BARROS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FABIO BARROS 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 

13/02/2018, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, 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, 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 13/02/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FABIO BARROS DA SILVA apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 
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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 Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015162-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA (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 SENTENÇA Processo: 1015162-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA, 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 22/04/2018, 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 alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a falta de 

nexo causal entre a invalidez e o acidente automobilístico, ausência de 

provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual em razão da ausência 

de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

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 22/04/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do ombro direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 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 
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enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020054-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE IVANILDO DE SOUSA DAMASCENO (AUTOR(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

IVY LOBO (RÉU)

DAGMA DANTAS ALVES (RÉU)

PASTOR IPOCRAN FERNANDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020054-05.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da devolução do AR negativo da parte requerida Dagma Dantas 

Alves, conforme Id nº 6143238, requerendo o que entender de direito. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento acostados nos Ids nº 

11229724/11229911, nos termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006066-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

MIRTES RUBIA PRATES RESENDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRES VIGO (ADVOGADO(A))

BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. (RÉU)

CALMAC NORTE VEICULOS LTDA (RÉU)

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

CAMILA EVELYN EVANGELISTA (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

TERRANOVA VEICULOS E PECAS LIMITADA (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

JANAINA AVELAR DINIZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006066-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Certifique-se a Sra. Gestora quanto a apresentação de contestação pela 

requerida CALMAC Norte Veículos Ltda.. Intime-se a parte requerida para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do documento 

acostados nos Ids nº 11936761 e 11936765, nos termos do art. 437, § 1º, 

do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000853-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN LAINO CLEIN (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Impulsiono, ainda, o feito para 

proceder a intimação da parte Requerida para viabilizar o cumprimento da 

determinação judicial de retificação do nome da parte demandada, 

trazendo aos autos as informações cadastrais, que não constam na peça 

de defesa, no prazo de cinco dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001055-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

UESLEI APARECIDO DE ANDRADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 

autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024387-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYSSON ASSIS DA COSTA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Diante da apresentação do laudo pericial, impulsiono o feito para proceder 

a intimação do Requerente/Requerido, para, querendo, manifestar-se nos 
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autos, nos termos do art. 477, §1°, do NCPC. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016861-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Heber Aziz Saber (ADVOGADO(A))

Rodolfo Fernando Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS (ADVOGADO(A))

L. P. ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016861-45.2017.811.0041 PPO 

Pavimentação e Obras Ltda. EPP. opôs embargos de declaração 

questionando a decisão que excluiu da execução o cheque emitido por 

Elange Aparecida Pereira Casti contra o banco Sicredi. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC. No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento. Não há 

que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que 

a execução prosseguirá. Não há que se falar em omissão ou contradição, 

uma vez que os embargantes pretendem tão somente a rediscussão da 

matéria não sendo cabível, nesse caso, os Embargos de Declaração. 

Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO 

CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – 

INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – 

PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – 

IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA 

REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Para o 

acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de 

prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a 

presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de 

Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o 

acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e 

fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da 

República. Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de 

esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se 

admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida. Embargos 

conhecidos e desprovidos. (TJMT, ED 21532/2016, DES. JUVENAL 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016) Ademais, é importante ressaltar 

que os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de 

Agravo de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos 

embargantes deverão ser levada para nova apreciação, sendo os 

embargos somente cabíveis nos casos expressos do Código de Processo 

Civil. Isto posto, ante a inexistência de erro material, obscuridade, 

contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos ID 13438498, 

e mantenho integralmente a sentença 11997853. Expeça-se o necessário. 

P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022951-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE ORANGES (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019231-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA LIMITADA - ME 

(AUTOR(A))

JULIANA CUSTODIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017988-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

DISNEY OLIVER SIVIERI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO VATICANO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017988-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas ajuizada 

por Disney Oliver Sivieri em desfavor de Condomínio Vaticano do Edifício 

João XXIII, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

apresente os documentos especificados. Consta na inicial que o autor é 

legítimo proprietário do imóvel residencial situado na Rua General Vale, nº 

4401, apto. 1504, Edifício João XXIII, Cuiabá/MT. Aduz que foi surpreendido 

com a existência de uma ação de cobrança de taxas condominiais 

referentes à unidade autônoma da qual é proprietário, sendo cientificado 

da ocupação indevida de seu imóvel. Relata que solicitou para a parte 

requerida informações acerca de quem seria o ocupante do imóvel, 

todavia, não obteve êxito. Deu a causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). Fundamento: Acolho a emenda apresentada. Recebo a presente 

ação como exibição de documentos. Considerando a argumentação e os 

documentos apresentados e por serem os documentos de interesse da 

parte autora, DEFIRO a medida liminar e determino que o requerido exiba 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os todos os documentos 

solicitados pela parte autora referentes ao imóvel em discussão nos 

autos. Intime-se e cite-se a parte requerida, nos termos do art. 397 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exibir os documentos ou apresentar impugnação. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 967924 Nr: 8245-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANILDES DIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME SPAZIO CRISTALLI 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Cobrança por 

Evanildes Dias Leite em desfavor de Elaine dos Santos P. Emboava, 

Juliana Pelicano Emboava, Gabriela Pelicano Emboava e João Paulo 

Emboava da Costa Neto. Condeno a autora ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 

4.000,00 para o patrono do réu João Paulo e R$ 4.000,00 para o patrono 

das demais rés, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 8º, do NCPC, 

entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça 

gratuita (fl. 131), nos termos do art. 12, da Lei 1.060/50.Em razão da perda 

do objeto, julgo extinto o processo de Exibição de Documento (código 

967924), movido por Evanildes Dias Leite em desfavor da MRV Engenharia 

e Participações S.A, nos termos do art. 487, I, NCPC. Condeno a autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

este que fixo em R$ 1.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c § 

10º, do NCPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser 

beneficiária da justiça gratuita (fl. 86), nos termos do art. 12, da Lei 

1.060/50.Certificado o trânsito em julgado, e pagas as custas, arquivem-se 

os autos após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11 de setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1012952 Nr: 28812-24.2015.811.0041

 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: AÉCIO BENEDITO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 10/04/2019, 

às 14h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1002906 Nr: 24656-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA SAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANEA COSTA TOKASHIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNA LAURA COSTA 

DELGADO - OAB:19162/O

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 10/04/2019, 

às 15h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 984885 Nr: 16276-78.2015.811.0041

 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: JULIANA PACHECO GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FACIL DE INCORPORADORA 

IMOBILIARIA V- SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:18.002-A OAB/MT

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 10/04/2019, 

às 16h30, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967118 Nr: 7862-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1003779 Nr: 25002-41.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDA LOPES PINHEIRO MARQUES, JOSE 

MARQUES VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa Aguida Vilela - 

OAB/MT 9.196 - OAB:, JULIANA DE SOUSA ANDRADE - OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO PINHEIRO MARQUES - 

OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - OAB:22.973

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 09/04/2019, 

às 16h30, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1007174 Nr: 26433-13.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO PINHEDO HERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A. MÓVEL - VIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO 

- OAB:18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara - OAB:, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Certifico que, a presente audiência foi redesignada para o dia 09/04/2019, 

às 15h, uma vez que a Juíza está de licença médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993558 Nr: 20205-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se ainda tem interesse no feito, uma 

vez que, não compareceu a perícia médica reagendada.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)
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CERTIDÃO Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de id. 

13452256/15426541 foram opostos no prazo legal. Ato contínuo, procedo 

a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contrarrazoar o recurso. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Cuiabá-MT,17 de outubro de 2018

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033908-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033908-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em face de ALINE 

DE OLIVEIRA MALHEIROS. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

10789009, sendo efetivamente cumprida em 30 de novembro de 2017, 

com citação da devedora na mesma oportunidade. A requerida apresentou 

a contestação de Id: 10941710 pleiteando pela liberação do veículo, sob o 

argumento de que não foi devidamente constituída em mora, posto que 

mudou-se do endereço informado no contrato, e que a notificação 

extrajudicial foi recebida por terceira desconhecida. Na petição de Id: 

10992722 a requerida informou que efetuou o pagamento das parcelas 

que se encontravam em atraso, com o fito de obter a liberação do veículo 

objeto da ação, e na decisão de Id: 10997213 foi determinada sua 

restituição, cumprida conforme certidão de Id: 11220987. Sobre essa 

decisão foi interpôsto o RAI nº 1013676-25.2017.8.11.0000, no qual foi 

deferida a liminar suspendendo seus efeitos. Na interlocutória de Id: 

11285026 determinou-se a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão, porém, o veículo não foi localizado. O RAI nº 

1013676-25.2017.8.11.0000 foi parcialmente provido no sentido de 

revogar a decisão agravada na parte em que determinou a restituição do 

bem, conforme v. acórdão acostado no Id: 12140355. Por sua vez, a 

requerida informou na petição de Id: 13489992 o depósito judicial do 

montante de R$ 31.874,57 em complementação ao valor anteriormente 

depositado, R$ 5.118,68 totalizando R$ 36.993,25, indicado na exordial, 

pleiteando pelo recolhimento do mandado de busca e apreensão e pela 

determinação para que o Banco proceda a baixa do gravame do veículo, 

enquanto o autor discordou da importância consignada, pugnando pela 

consolidação do bem na posse do Banco. Posto isso, intimo o autor para, 

no prazo de 15 dias acostar aos autos a planilha atualizada do débito, 

abatendo-se o valor depositado pela requerida, nas datas em foram 

consignados, declinando qual seria a diferença, sob pena de 

concordância com a purga da mora. Sem prejuízo, 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, intimo as partes, via DJE, para comparecerem à 

audiência de conciliação que designo para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 18h00, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do 

art. 335 do mesmo Códex. 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). 

Por derradeiro, quanto ao pleito do autor de devolução do valor pago em 

duplicidade referente às custas iniciais, faço constar que tal pedido deve 

ser feito diretamente à Diretoria do Foro. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 31290-44.2011.811.0041

 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): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA 

LIMA, Cpf: 56779984191, Rg: 610.686, Filiação: Wagner Pereira Moura e 

Leilla Borges Moura, data de nascimento: 15/12/1970, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, divorciado(a), contadora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 33.494,02 - Valor 

Atualizado: R$ 30.449,11 - Valor Honorários: R$ 3.044,91

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Ante o teor do v. decisum de fls. 180/181, 

procedo incontinenti à manutenção do bloqueio em 20% e desbloqueio do 

remanescente (extrato em anexo).Ademais, promovo à transferência para 

a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 

47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de 

Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores contidos 

no ID informado no extrato em anexo.Outrossim, intimo o Banco para que 

se manifeste acerca das pesquisas realizadas nos autos no prazo de 15 

dias.No mais, cumpra-se a parte da deciasão de fls. 122/123, referente à 

citação ficta da executada Juliana nos termos do art. 257, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MEIRIELLY FARIAS 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 985290 Nr: 16428-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTRO COSTA E MOURA LTDA, FABIANO 

CASTRO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANA VIEIRA DO VALLE - 
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OAB:18.115-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CASTRO COSTA E MOURA LTDA, CNPJ: 

01772597000155 e atualmente em local incerto e não sabido FABIANO 

CASTRO COSTA, Cpf: 54439744168, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 48.661,94 - Valor 

Atualizado: R$ 44.238,13 - Valor Honorários: R$ 4.423,81

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Em atenção à orientação do CNJ de que a 

citação por edital deve ser precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que 

já ocorreu neste feito, assim, determino a citação ficta da executado 

FABIANO e da empresa CASTRO COSTA MOURA, conforme requerimento 

de fls. 58.Desta feita, expeça-se o regular edital de citação, com prazo de 

20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo 

codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Gestor.Após, intime-se o exequente para, em 30 dias, 

retirar e comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, sob 

pena de extinção.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Decorrido o prazo sem a manifestação da parte interessada, 

quanto a retirada e publicação do edital, ante a inexistência de bens a 

serem penhorados, SUSPENDO a presente execução nos moldes do artigo 

921, inciso III do CPC/2015 e § 1º do referido artigo.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MEIRIELLY FARIAS 

NOGUEIRA, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1021981 Nr: 32899-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AURELIANO DA SILVA, EUDES 

NASCIMENTO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 113.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 113, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95098 Nr: 3764-59.1998.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYOCATTA IND. DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARIA MARGARETH DE PAIVA - 

OAB:4.756-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca do pleito da Defensoria Pública de fls. 202/204.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1108356 Nr: 14012-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CESAR ALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 76.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 76, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 95097 Nr: 3300-35.1998.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GYOCATTA IND. DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, Isabela 

Lecticia de Jesus Souza - OAB:21540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DE CASTRO 

OLIVEIRA - OAB:3221/MT, ANDRÉ DE PAIVA PINTO - OAB:6.220/MT, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARIA 

MARGARETH DE PAIVA - OAB:4.756-A/MT

 Intimação da parte autora para no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca dos embargos monitórios de fls. 298/305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 986940 Nr: 17147-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, SANGO 

KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 123.

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais (...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e se manifestar quanto a certidão do Oficial (a) de Justiça de fls. 123, 

dando regular andamento ao feito, sob pena de extinção como disposto no 

artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792522 Nr: 46619-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO ROCHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILI DA LUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:71028/RS

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da certidão da contadoria fls. 138, bem como no 

mesmo prazo, quanto ao pleito de fls. 139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766714 Nr: 19485-60.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLONIA GONÇALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 9.708-A

 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.96 , devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJSP ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1027577 Nr: 35604-91.2015.811.0041

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 97, devendo, ainda, verificar 

quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na comarca 

deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida pela 

Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 217969 Nr: 26682-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.E CRED.MUTUO DOS MED. E 

PROF.DE SAUDE DE MT. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE NEUROPSIQUIATRIA DE CUIABÁ 

LTDA, MARCO ANTONIO PARISOTO DE MENDONÇA, SANDRA MARIA 

HASSE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:208385/SP, GUILHERME DE ALMEIDA - OAB:9.819-A/MT, KATERI 

DEALTINA FELSKY DOS ANJOS - OAB:7640

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 

ciência acerca da distribuição da Carta Precatória expedida nestes autos, 

conforme comprovante de distribuição de fls. 192, devendo, ainda, 

verificar quaisquer possíveis custas ou eventuais diligências cobradas na 

comarca deprecada a fim de que a mesma seja devidamente cumprida 

pela Comarca Deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796825 Nr: 3187-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL A F QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de 

Busca e Apreensão movida por BV FINANCEIRA S/A CFI em face de 

MANOEL A F QUEIROZ, declarando rescindido o contrato firmado entre as 

partes, e consolidando, de forma definitiva, em mãos da proprietária 

fiduciária, a posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, 

valendo esta como título hábil para a transferência do certificado de 

propriedade.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa.Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824679 Nr: 30724-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMERCOM IND. COMERCIO E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.
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Assim, segue sentença em 07 laudas.

No mais, constato que o Banco foi intimado para solver as custas 

remanescentes de fls.47, no entanto, efetuou o depósito do valor na conta 

dos depósitos judiciais, conforme extrato que segue, portanto, intimo-o 

para pagar as custas remanescentes devidamente corrigidas, sob pena 

de aplicação de multa do artigo 77 do CPC, bem como, após, esse ato 

indicar os dados bancários do autor, para expedição do alvará.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 824679 Nr: 30724-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMERCOM IND. COMERCIO E OBRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A em face de HERMERCOM IND. COMÉRCIO E OBRAS 

LTDA, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e 

consolidando, de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a 

posse plena e exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta 

como título hábil para a transferência do certificado de propriedade, 

cabendo na fase de liquidação de sentença o afastamento dos juros 

moratórios e da multa, aplicando-se apenas a comissão de permanência à 

média de mercado, abatendo-se ao débito em aberto.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 10 laudas.

Considerando a sentença ora lançada, procedo o desbloqueio do 

bacenjud de fls.83.

No mais, proceda o Sr. Gestor conforme orientação da CGJ para que o 

Estado receba seu crédito de fls.114.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 271410 Nr: 2987-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, FABIANA SILVA DOS SANTOS - OAB:193877/SP, FELIPE 

ANDRES ACEVEDO IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOAQUIM FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:11.959-B-MT, MARCO ANTONIO CORBELINO - 

OAB:9898/MT, RAFAEL PALLADINO - OAB:, SANDRO LUIS CLEMENTE 

- OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 3º, § 4º do Decreto-Lei 911/69, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação de Busca e Apreensão movida por BANCO 

PANAMERICANO S/A em face de NIVALDO PEREIRA DA SILVA, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade, cabendo na fase 

de liquidação de sentença a redução dos juros remuneratórios à taxa 

média de mercado para operações da mesma espécie no mesmo período, 

e afastamento dos juros moratórios e da multa, aplicando-se apenas a 

comissão de permanência à média de mercado, corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo 

INPC, contado da contratação, abatendo-se ao débito em aberto.Por ter o 

autor decaído de menor parte, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, arquivem-se com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785573 Nr: 39439-92.2012.811.0041

 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: CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 

OAB:17555-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso IV, do art. 12 do CPC.

Assim, segue sentença em quatro laudas.

Transitada em julgado, proceda o Sr. Gestor as medidas necessárias, com 

fito do Estado receber seu crédito de fls.78, conforme orientação da CGJ., 

qual seja, 20% do valor da causa devidamente atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 785573 Nr: 39439-92.2012.811.0041

 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: CREDIFIBRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKER COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWAZAKI - OAB:17.555-A, CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - 

OAB:17555-A/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão movida por CREDIFIBRA S/A – 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de WILKER COSTA 

DA SILVA.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações e baixas de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 213 de 551



 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 747894 Nr: 45165-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR 

FARIAS DOS SANTOS, JOSEFINA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS 

MONITÓRIOS de fls. 130/132, para determinar o afastamento dos juros 

moratórios e da multa, mantendo-se a comissão de permanência pela taxa 

média de mercado e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de TRANSPORTADORA MIAMI LTDA, ITAMAR FARIAS DOS SANTOS 

e JOSEFINA GONÇALVES, condenando o réu/embargante ao pagamento 

do valor devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, contudo 

mediante a alteração trazida pelos Embargos, prosseguindo-se na forma 

disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo 

Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Por ter o autor decaído de parte 

mínima, condeno os réus/embargantes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor 

atualizado da causa. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 761277 Nr: 13729-70.2012.811.0041

 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): KK DIESEL LTDA - ME, HUMBERTO TAKEO 

KOGA, INARA HARUMI KOGA TAKAHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

PEDRO PAULO NOGUEIRA NICOLINO - OAB:8941/O

 Vistos etc.

Ante os termos da certidão de fls. 150, procedo nesta oportunidade a 

retirada da anotação quanto ao causídico de fls. 149 e determino a 

intimação pessoal da terceira ré para, no prazo de 15 dias, regularizar sua 

representação processual nos autos, sob pena de continuidade do feito à 

sua revelia.

No mais, deixo de aplicar a multa anunciada às fls. 152 em vista de a 

alteração do posicionamento do juízo quanto ao ponto.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1265556 Nr: 26206-52.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOPOUPE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA - MASSA FALIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO GONÇALO ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LOPES ROSSETTO - 

OAB:81154/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista o teor da petição de fls. 13, bem como a inercia quanto ao 

contido no despacho de fls. 09, devolva-se a missiva ao Juízo de origem 

com as nossas homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 27550 Nr: 6166-11.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJ Comunicação Visual Ltda, JÚLIO CÉSAR 

PICCININI, DIRCE SILVA FERREIRA PICCININI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LOUISE RAINER PEREIRA - OAB:16691/A, MARIA 

AMÉLIA C. MASTROROSA VIANNA - OAB:16.555-A/MT, THAIS 

DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21.589, Zacarias Ferreira 

Dias - OAB:3576-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, JOSÉ CARLOS DE MELLO FILHO - 

OAB:6341

 Vistos.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação, não havendo a 

necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já que esta 

sequer fora citada.

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932".

Feitas essas considerações, ante o pleito inserido na petição de fls. 218 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação em fase de Cumprimento de 

Sentença, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

No mais, tendo em vista a inércia quanto as custas de fls.216, proceda o 

Sr. Gestor conforme orientação da CGJ para o recebimento do referido 

crédito.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 864726 Nr: 5407-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Vistos etc.

Em se tratando de empresas do mesmo grupo econômico, defiro o pleito 

de anotação, quanto ao polo passivo, de ITAÚ UNIBANCO S/A. Anote-se 

nos registros pertinentes.

Faço constar que, não obstante o CPC em vigor disponha que as 

sentenças prolatadas devem obedecer, preferencialmente, a uma ordem 

cronológica de conclusão, destaco que esta ação se amolda às exceções 

elencadas no § 2º, inciso II, do art. 12 do NCPC, bem como por se tratar de 

processo inserido na “Meta 02 – CNJ”.

Assim, segue sentença em 09 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 864726 Nr: 5407-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por GILBERTO RIZO em face de 

ITAÚ UNIBANCO S/A (BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL), 

condenando ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, que fixo o autor 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1022277 Nr: 33060-33.2015.811.0041

 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: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDUSTRIA E COMERCIO 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME, LENDOMAR FERNANDES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por ATIVOS S/A SECURITIZADORA 

DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de PRO RACE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA – ME e LENDOMAR 

FERNANDES RODRIGUES, condenando os réus ao pagamento de R$ 

265.355,68, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, proceda-se conforme orientação da CGJ, no que 

tange a multa fixada em audiência em favor do Estado, que confirmo nesta 

oportunidade e, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1201488 Nr: 5131-54.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NUCLEO DE ATENDIMENTO E 

PROTEÇÃO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA - 

OAB:OAB/MT 3056

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por PAPILLON 

PAPELARIA E LIVRARIA LTDA em face de BANCO BRADESCO S/A, para 

determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado 

para operações da mesma espécie no mesmo período, em 37,08% ao ano, 

com a readequação do cálculo do débito nos autos da Execução código 

374587 em apenso.Ao se ter em vista a sucumbência recíproca, determino 

o rateamento das custas processuais e condeno cada parte ao 

pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, em 

10% do valor atualizado da causa, o que faço com amparo legal no art. 85, 

§§ 8º e 14, do CPC.Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 374587 Nr: 10927-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPILLON PAPELARIA E LIVRARIA LTDA, 

EDEM FILIPALDI FILHO, NELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada no apenso - autos código 1201488.

Ante os termos do requerimento de fls. 102, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação do bem imóvel matrícula 33.177 - Segundo Serviço 

Notarial desta Capital, averbando-se o gravame no registro imobiliário, 

intimando Nélio e sua esposa Margarida Julia de Jesus Fernandes, no 

endereço de fls.37 e os demais via Edital, publicado via DJE, com prazo de 

20 dias.

Para tanto, Intimo o Banco, via publicação desta determinação, para no 

prazo 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."

Tudo sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se via correio com aviso de recebimento para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152645 Nr: 6785-33.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPER.DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS MÉD.E 

PROF.DA SAUDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA SOUZA CLOSS, JOÃO CLOSS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, LUIZ AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - 

OAB:18.806, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CLOSS JUNIOR - 

OAB:3274-A/RO

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposto por 

UNICRED MATO GROSSO em face de PATRÍCIA SOUZA CLOSS e outros, 

todos qualificados.

As partes entabularam acordo nos autos às fls. 343/346, bem como 

pugnaram pela homologação da avença e SUSPENSÃO da ação até o 

cumprimento integral do acordo.

Posto isso, HOMOLOGO o pacto de vontades firmado entre as partes e a 

renúncia do prazo recursal e, nos termos do artigo 922 do Código de 

Processo Civil, SUSPENDO o feito até o seu cumprimento integral (15 de 

janeiro de 2019).

Outrossim, com o transcurso do tempo e integral cumprimento do acordo, 

retornem-me os autos conclusos para extinção.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 366805 Nr: 5553-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIRENE NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 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.95, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJAL ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1088341 Nr: 5378-69.2016.811.0041

 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 SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:11238-B, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander S/A 

em face de a sentença de fls.83, que homologou o acordo e extinguiu a 

ação, aduzindo que esta foi feita com base no artigo 485, III, B do CPC, 

quando deveria ser nos moldes do artigo 487, III, B do CPC., devendo, 

portanto, ser corrigido o erro material.

É o relatório necessário.

Com razão o Embargante, existindo efetivamente erro material, posto que 

quando da indicação do artigo sobre o qual recaia a sentença, constou-se 

o 485, quando na verdade deveria ser 487, portanto, sem maiores 

delongas, ACOLHO os Embargos de Declaração, modificando a sentença 

de fls.83, passando a constar no terceiro parágrafo:

"....com amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea b do Novo ..."

No mais, mantenho-a tal como foi lançada.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se com as 

anotações devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044943 Nr: 43875-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K G DE OLIVEIRA - ME, KLEBER GOMES DE 

OLIVEIRA, RENATO DE CAMPOS VASCONCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12090-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 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.83 , devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJSC ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 735123 Nr: 31466-23.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBERÊ DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da certidão de fls. 93, conforme a decisão de fls 81.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 768071 Nr: 20931-98.2012.811.0041

 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): PAULO JAILSON SECCHI DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, FABIULA MULLER - OAB:, FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A 

em face de a sentença de fls.127/128, que julgou extinta a ação e 

condenou o Embargante nas custas e honorários, aduzindo ser 

contraditória ao afirmar que o réu deu causa a ação, portanto, deveria ser 

condenado no ônus de sucumbência e não o autor, faltando 

fundamentação correta, não devendo a parte arcar com fatos decorrentes 

da morosidade do judiciário que levou 06 anos para a devida citação.

O Embargado às fls.137/138, protesta o não acolhimento dos 

declaratórios.

É o relatório necessário.

Inicialmente, deixo de fazer juízo de valor quanto a afirmativa do Banco de 

que o judiciário levou seis anos para citar a devedora, posto, que tal 

assertiva, deriva do não manusear adequado dos autos.

No mais, a fundamentação dos Embargos de Declaração é a falta de 

fundamentação para condenação do Banco em custas e honorários, no 

entanto, esta se encontra às fls.128, terceiro parágrafo, não havendo 

contradição, mas sim descontentamento do resultado, onde visualizou-se, 

que ocorrera um acordo extrajudicial, com cumprimento final em 09/2015, 

sendo que nesse ano a parte ainda não havia sido citada e apesar da 

quitação da avença, o Banco manteve sua pretensão inicial, dando causa 

a diversos atos desnecessários, inclusive, designação de audiência, 

expedição de edital de citação, quando então interveio em 01/2018 o 

requerido, anunciando que já não existia a dívida.

Desta feita, não estando presentes os requisitos que sustentam os 

Embargos de Declaração, qual seja, contradição, omissão, obscuridade e 

erro material, mas sim, rediscussão da matéria, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 789234 Nr: 43234-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRELA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação da parte exequente, para que requeira o que de direito no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 776171 Nr: 29465-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEMINI PROJETOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por Cleidi Rosangela 

Hetzel, aduzindo que a interlocutória de fls.271/271v, que determinou a 

vinculação do crédito aos autos de recuperação judicial da empresa 

Gemini, não observou a data da formação do crédito, redundando em 

omissão/erro material, bem como, a consideração da regra geral da 
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suspensão das ações e execuções contra empresa em recuperação 

judicial que é de 180 dias.

A Embargada preferiu o silêncio - certidão de fls.280.

É o relatório necessário.

Inicialmente, tenho que os declaratórios não devem servir para 

rediscussão da matéria, cujo motivo e fundamentação já se encontram 

sedimentados, restando à parte recurso próprio para sua modificação, 

principalmente, quando se trata de valores a serem retirados de empresa 

em recuperação judicial, cuja pretensão daquele é o reerguer a devedora 

que não pode ser surpreendida com retirada de valores e/ou patrimônio, o 

que, no meu entender impede de que o juiz proceda qualquer ato que vise 

o recebimento do crédito de terceiro, devendo, como firmado, ingressar 

naquele, ou se assim entender recorrer ao ETJ.

Desta feita, mantenho a decisão tal como foi lançada e de consequência 

REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1017809 Nr: 30859-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIMOTEO COIMBRA BREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCANTIL DO BRASIL FINANCERIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A/MT

 Intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15(QUINZE)DIAS, 

manifesta-se sobre o laudo da contadoria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1288932 Nr: 4605-53.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FÁTIMA 

ALMEIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EREMITA LAURA AS SILVA 

OURIVES - OAB:12744, LUDMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - 

OAB:12.067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:11060-AOAB/MS

 Intimo o embargado, por meio de publicação no DJE, para impugnação no 

prazo de em 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 969214 Nr: 8971-43.2015.811.0041

 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: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMOTEO COIMBRA BREJO, T.C BREJO 

RESTAURANTE -ME, ELKIA CRISTIANE APARECIDA NEVES BREJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR WILSON DA SILVA 

DALVI - OAB:17.510/MT

 Intimação da parte Requerente, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se de fls. 79/80, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 343624 Nr: 14007-13.2008.811.0041

 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): CENTRO OESTE BIOCOMBUSTIVEL LTDA, 

VINÍCIUS SANT ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias , 

manifestar-se do pleito fls. 80, bem como dar o devido prosseguimento ao 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 781545 Nr: 35148-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GLAUCOR ARRUDA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT, ROBERTA BEATRIZ 

DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Intimo os causídicos Roberta Beatriz do Nascimento e José Lídio Alves dos 

Santos para, no prazo de 15 dias acostar aos autos procuração ou 

substabelecimento que demonstre seus poderes para estar em juízo em 

nome do Banco Honda, bem como manifestarem acerca das pesquisas de 

fls. 68/69, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio, intime-se o Banco, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Saliento que pedidos protelatórios que não tenham a finalidade de cumprir 

a determinação acima serão inadmitidos, além do que, darão azo à 

aplicação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, 

disposta no artigo 77, inciso IV, § 2º do CPC.

Após, concluso deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1078803 Nr: 709-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2693-B

 Intimação da parte Exequente para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da execução de pré-execultividade de fls. 129/220.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030823-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE PONTES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030823-04.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE PONTES RÉU: 

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Vistos etc. 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 à autora os 

benefícios da justiça gratuita. Do cotejo dos autos, observo que a autora 

pretende a repetição do indébito, bem como a indenização por danos 

morais, contudo possui o contrato em mãos e não considerou as cláusulas 

nele inseridas. Desta forma, faculto a autora o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, apontando qual a cláusula que 
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pretende revisar, fundamentando o seu pedido e apresentando o valor 

incontroverso. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 2018. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026733-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BARBOSA (AUTOR(A))

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026733-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MARIA JOSE BARBOSA RÉU: 

BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 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 à autora os benefícios da justiça gratuita. Do 

cotejo dos autos, observo que a autora narrou ter firmado com a ré um 

contrato verbal (via callcenter), todavia não demonstrou ter buscado a 

instituição financeira para a sua exibição, não instruindo esta ação com a 

cópia do respectivo contrato. Quanto ao dever de apresentação do 

contrato objeto de revisão, mister se faz destacar o atual entendimento 

firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo - 

Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “A propositura 

de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a 

ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica 

entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira 

não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço 

conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária”. 

Em se tratando de documentos indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho 

que a juntada de sua cópia ou ao menos a demonstração de que houve 

tentativa de requerimento administrativo é ônus que incumbe à 

consumidora, o que não foi feito “in casu”, já que nos autos não há prova 

do requerimento administrativo e/ou do recolhimento das despesas 

concernentes, aptos a ensejar a ordem judicial ao Banco de sua exibição. 

Da mesma sorte, constato que a requerente não demonstrou qual a 

nulidade contratual passível de revisão, apresentando apenas alegações 

genéricas de abusividade contratual. Desta forma, faculto a autora o 

prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, apontando 

qual a cláusula que pretende revisar, fundamentando o seu pedido e 

apresentando o valor incontroverso, bem assim a cópia do contrato 

firmado via callcenter, sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 

de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034775-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZALMA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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: 

1034775-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIZALMA MARIA DOS REIS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc... Relata a 

autora que no mês de março/2017 dirigiu-se até uma agência do INSS, e 

ao solicitar o histórico de consignações em seu nome, foi surpreendida ao 

saber que havia vários empréstimos com o Banco requerido. Ao ter 

acesso aos contratos supostamente firmados entre as partes, constatou 

a existência de assinatura falsa. Desta feita, ajuizou a presente ação, com 

o fito de obter a declaração suspensão dos descontos dos empréstimos 

questionados, a determinação para que o requerido se abstenha de incluir 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, ao final, pugna 

pelo cancelamento dos empréstimos indevidos, bem como pelo 

recebimento de indenização por danos morais e materiais. Posto isso, em 

que pese ser o requerido instituição financeira, tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento do E. TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível”. (CC 59318/2015, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no 

DJE 30/06/2015). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE 

DIREITO BANCÁRIO – ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS 

PARTES – CONFLITO PROCEDENTE. As varas especializadas em direito 

bancário, criadas pelo Provimento nº 004/2008/CM, definem sua 

competência jurisdicional pela natureza da demanda (se de conteúdo 

financeiro) e não pelo simples fato de estar presente uma instituição 

financeira em algum dos pólos da contenda.” (TJMT - Conflito Negativo de 

Competência nº 133719/2009; Relator Desembargador Orlando de Almeida 

Perri, Julg. 06-5-2010). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034740-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

AQUELINO FERREIRA GOMES NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034740-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AQUELINO FERREIRA GOMES 

NETO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc... Do exame dos autos, observo que o autor ajuizou esta ação 

objetivando a cobrança de indenização de seguro obrigatório – DPVAT, 

sendo a ação distribuída em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Há de se ter em vista que, além de a parte inserida no polo passivo 

não ser uma instituição financeira, já que subordinada a regulamentação 

da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tem-se que, 

consoante fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, 

excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário 

as ações de natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à 

matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse 

sentido o posicionamento há muito sedimentado pelo E. TJMT: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FEITOS GERAIS E NÃO DO 

ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO - DISCUSSÃO QUE NÃO SE 

REFERE A CONTRATO FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 

DISCUSSÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO 

PROCEDENTE. O DPVAT exibe a qualidade de seguro obrigatório de 

responsabilidade civil e, portanto, a competência é da Vara de Feitos 

Gerais. (TJMT - CC 67372/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/10/2009, Publicado no DJE 12/11/2009). Deste modo, ao se 

ter em vista que o feito em tela não possui natureza tipicamente bancária, 

não havendo qualquer pedido neste sentido, relativo à revisão ou 

discussão acerca de cláusulas contratuais, mas sim a relação civil entre 

as partes, declino a minha competência para processar e julgar este feito 

e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis desta Capital, com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de outubro de 2018. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034789-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DENIVAN TAQUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034789-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DENIVAN TAQUES DE OLIVEIRA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc... Do 

exame dos autos, observo que o autor ajuizou esta ação objetivando a 

cobrança de indenização de seguro obrigatório – DPVAT, sendo a ação 

distribuída em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Há de 

se ter em vista que, além de a parte inserida no polo passivo não ser uma 

instituição financeira, já que subordinada a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento há muito sedimentado pelo E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FEITOS GERAIS E NÃO DO ESPECIALIZADO 

EM DIREITO BANCÁRIO - DISCUSSÃO QUE NÃO SE REFERE A CONTRATO 

FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISCUSSÃO DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE. O DPVAT exibe a 

qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, a 

competência é da Vara de Feitos Gerais. (TJMT - CC 67372/2009, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2009, Publicado no 

DJE 12/11/2009). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis 

desta Capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034793-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDLON DOS SANTOS FONSECA (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034793-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDLON DOS SANTOS FONSECA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc... Do 

exame dos autos, observo que o autor ajuizou esta ação objetivando a 

cobrança de indenização de seguro obrigatório – DPVAT, sendo a ação 

distribuída em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Há de 

se ter em vista que, além de a parte inserida no polo passivo não ser uma 

instituição financeira, já que subordinada a regulamentação da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), tem-se que, consoante 

fixado no § 2º do art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da 

competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de 

natureza eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às 

Varas Especializadas em Direito Bancário. Nesse sentido o 

posicionamento há muito sedimentado pelo E. TJMT: “CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FEITOS GERAIS E NÃO DO ESPECIALIZADO 

EM DIREITO BANCÁRIO - DISCUSSÃO QUE NÃO SE REFERE A CONTRATO 

FIRMADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DISCUSSÃO DE NATUREZA 

EMINENTEMENTE CIVIL - CONFLITO PROCEDENTE. O DPVAT exibe a 

qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, a 

competência é da Vara de Feitos Gerais. (TJMT - CC 67372/2009, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/10/2009, Publicado no 

DJE 12/11/2009). Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela não 

possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido neste 

sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas contratuais, 

mas sim a relação civil entre as partes, declino a minha competência para 

processar e julgar este feito e determino a remessa dos autos ao Cartório 

Distribuidor, para a REDISTRIBUIÇÃO dos autos a uma das Varas Cíveis 

desta Capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 15 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033409-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO 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 Processo: 

1033409-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MARIA EUGENIA GOMES PROCOPIO DA SILVA 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Cite-se 

a executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-a, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, observando que, no caso de pronto pagamento, 

nos termos do artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela 

metade. Defiro as benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-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: 1033102-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRODEX 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: 

1033102-60.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME 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 

MERCEDES BENZ OF-1722 M INDUSCAR APACHE, placa: KAD-7253 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 
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mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação 

da mora no prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS, ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS 

MORATÓRIOS CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias 

da execução da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 

911/69, dada pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15879930 e 

15879931. 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: 1034131-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON DE ASSIS XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034131-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: EVERSON DE ASSIS XAVIER 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Da 

análise dos autos, verifico que no calculo apresentado junto a inicial no ID 

15792404 o autor incluiu valor referente a honorários advocatícios, 

valores esses que só serão arbitrados posteriormente em sentença. 

Desta feita, fixo para fins de purgação da mora o valor de R$ 12.826,98, 

referente a valor da somatória das parcelas vencidas e vincendas. Tenho 

que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, 

da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, 

para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora 

da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou 

credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão 

do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, 

desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste 

modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta 

HONDA BIZ 125, placa: QCM-0883 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 
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Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 15855491 e 

15855493. 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: 1034215-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034215-49.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: LUCILENE DE SOUZA 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 HONDA BIZ, placa: QBR-8097 (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 
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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 15871542 e 

15871334. 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: 1034232-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA SILVA RABELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1034232-85.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: JUREMA SILVA RABELO 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 a motocicleta HONDA CG 

160 FAN, placa: QBH-0647 (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 15880067 e 

15880065. 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: 1034647-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA 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: 

1034647-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THIAGO SOUZA SANTOS Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. - Paulo Vistos... Não obstante o entendimento desse juízo no 

sentido de que em caso de não localização da parte devedora em face de 
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esta estar ausente no endereço indicado no contrato e procedido o 

protesto via edital, considerar-se-ia a parte regularmente notificada, 

verifica-se que a jurisprudência pátria tem-se firmado no sentido de que 

em casos como este não houve o esgotamento dos meios para esse 

desiderato. Nesse sentido: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL NÃO REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA 

NO MOMENTO DA TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO 

DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. 1- O protesto realizado por edital não deve ser considerado 

válido, uma vez que a localização da devedora era conhecida, somente 

não se tendo realizado sua notificação pessoal por ela se encontrar 

ausente quando da tentativa. 2- Inexistindo nos autos comprovação de 

que o credor esgotou todos os meios para notificar a devedora no 

endereço fornecido no momento da contratação, não se presta a constituir 

em mora o protesto e posterior intimação realizada por edital. 3- Não 

comprovada a mora, pressuposto processual de constituição e 

desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, deve ser extinto 

o processo, sem resolução de mérito. (APELAÇÃO Nº 54945/2017 - 

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) Desta feita, intimo o 

autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de outubro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024942-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024942-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AGNALDO RODRIGUES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. 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 ao autor os benefícios da justiça 

gratuita. Pretende o autor, por meio desta ação, a nulidade do contrato de 

refinanciamento que afirma ter sido lavrado unilateralmente pela parte ré, 

quanto a dois contratos de CDC pretéritos, de n. 8803511 e de n. 8816578, 

todavia não coligiu aos autos a cópia de nenhum destes. Quanto ao dever 

de apresentação do contrato objeto de revisão, mister se faz destacar o 

atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

recurso repetitivo - Resp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária”. Em se tratando de documentos 

indispensáveis ao seu ajuizamento, tenho que a juntada de sua cópia ou 

ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento 

administrativo é ônus que incumbe ao consumidor, o que não foi feito “in 

casu”, já que nos autos não há prova do requerimento administrativo e/ou 

do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a ordem 

judicial ao Banco de sua exibição. Desta forma, com fulcro nos 

dispositivos elencados, faculto ao autor o prazo de 15 dias, para, 

querendo, emendar a petição inicial, sanando a irregularidade apontada, 

sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de outubro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025997-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILEY BORGES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025997-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

JOSILEY BORGES DE SOUZA As guias relativas às custas iniciais destes 

autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. 

Vistos etc... Proceda-se a alteração do polo ativo da ação passando a 

constar Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados. Em regular impulso oficial, procedo a 

pesquisa do atual endereço do devedor por meio do sistema Infojud, 

ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo). Desta feita, INTIMO o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Após, expeça-se mandado de busca, apreensão 

e citação, a ser cumprido no endereço: Rua 242, Nº 04, Bairro: Tijucal, 

nesta cidade. Salienta-se que em caso de diligência infrutífera a ação será 

convertida em execução. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se o requerente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013132-74.2018.8.11.0041

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:

EDMUNDO ANTONIO DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 1 3 1 3 2 - 7 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDMUNDO 

ANTONIO DA COSTA JUNIOR Verifiquei que as custas iniciais foram 

recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs 

15215652, 15215662, 15215674 e 15215687. Tenho que o contrato 

acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 

4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a 

concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da 

parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde 

que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, 

diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo 

RENAULT SANDERO, placa: PXK-3194 (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 
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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 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 13465269. 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, 18 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028978-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO PEREIRA DOS 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: 

1028978-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS 

Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Consta 

no ID 15144366, a determinação de redistribuição deste feito para esse 

juízo, já que a lide aborda questões referentes a operações realizadas por 

instituição financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. 

Passo a análise da exordial. 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 CHEVROLET PRISMA, placa: NJQ-3632 

(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 
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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 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”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como a realização de pesquisas 

via BACENJUD em nome do requerido. 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, 25 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005167-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIRAN LEAO DUARTE (ADVOGADO(A))

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1005167-79.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: ANGELICA DE SOUZA RIBEIRO Verifiquei que as custas 

iniciais e complementares foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs: 14115222, 14115320 e 14115349. Da análise dos 

autos verifico que o autor cumpriu em parte o que fora determinado na 

decisão anterior, uma vez que promoveu ao recolhimento das taxas e 

custas remanescentes, contudo quedou-se inerte quanto a regularização 

da constituição em mora da requerida. Desta feita, intimo o autor para, no 

prazo improrrogável de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa. Saliento que pedidos de dilação de prazo e/ou protelatórios não 

serão admitidos/deferidos, haja vista que o autor já foi intimado outras 

vezes para regularização, bem como, darão azo a multa do artigo 77 do 

CPC. Não cumprido, certificado, concluso para 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: 1020742-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020742-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DEIVISON ANDRE SILVA FIGUEIREDO Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Não conheço da emenda de IDs 

14801309 e 14801312, já que, conforme exposto na decisão anterior, a 

Aymoré deixou de inserir o bairro “RIBEIRÃO DO LIPA” na notificação 

enviada (ID 14126176), o que ocasionou o retorno desta com o motivo 

“ENDEREÇO INSUFICIENTE”, além disso o autor indicou endereço distinto 

do contratual no instrumento de protesto, portanto não esgotados os 

meios de notificação pessoal do devedor. Desta feita, intimo novamente 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, sob pena de extinção do feito, salientando que pedido de dilação 

de prazo e/ou outro que não tenha o condão de solucionar a pendência 

acima, redundará na aplicação da multa do artigo 77 do CPC. 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: 1026844-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE BATISTA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026844-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: GRACIELE BATISTA BARROS Verifiquei que 

as custas iniciais e complementares foram recolhidas. - Paulo Vistos... 

Recebo a emenda a inicial IDs: 15523942, 15523943 e 15523946. 

Proceda-se a anotação do sobrenome “RODRIGUES” da requerida. 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 

MITSUBISHI ASX, placa: OBM-6059 (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 
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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 15523946. Por 

ora indefiro o pleito 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, 27 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026571-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JUNIOR DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026571-89.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: WELLINGTON 

JUNIOR DE ASSUNCAO Verifiquei que as custas iniciais e complementares 

foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

14433834 e 14433850. Fica desde já admoestada a parte que em 

processos como este onde o valor da causa é a somatória das parcelas 

vencidas e vincendas, no caso de indicação somente daquelas, será 

intimado para regularizar, no entanto, os honorários advocatícios em caso 

de sentença será de acordo com o apresentado primeiro, visto ser da 

competência do causídico sua indicação. Da análise dos autos, verifica-se 

a ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN 

GOL, placa: HLN-8672 (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, 
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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”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como o pedido de inclusão da presente busca 

e apreensão no RENAVAM, 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, 27 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013778-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNATHAN ALVES MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1013778-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOHNATHAN ALVES MACIEL Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda 

a inicial IDs: 15010363 e 15010377. Verifico que o autor cumpriu 

parcialmente o que fora determinado na ultima decisão, já que comprovou 

a tentativa frustrada de notificação no endereço contratual, contudo 

quedou-se inerte no que tange a juntada do contrato legível e da planilha 

de débitos em tamanho padrão. Desta feita, intimo o autor para, no prazo 

de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos cópia legível do 

contrato e planilha de débitos em tamanho padrão, 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: 1033908-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DANTAS HERNANDES (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1033908-32.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALINE DE OLIVEIRA MALHEIROS As guias relativas às 

custas iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado 

pela assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de 

busca e apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em face de ALINE 

DE OLIVEIRA MALHEIROS. A liminar foi deferida na decisão de Id: 

10789009, sendo efetivamente cumprida em 30 de novembro de 2017, 

com citação da devedora na mesma oportunidade. A requerida apresentou 

a contestação de Id: 10941710 pleiteando pela liberação do veículo, sob o 

argumento de que não foi devidamente constituída em mora, posto que 

mudou-se do endereço informado no contrato, e que a notificação 

extrajudicial foi recebida por terceira desconhecida. Na petição de Id: 

10992722 a requerida informou que efetuou o pagamento das parcelas 

que se encontravam em atraso, com o fito de obter a liberação do veículo 

objeto da ação, e na decisão de Id: 10997213 foi determinada sua 

restituição, cumprida conforme certidão de Id: 11220987. Sobre essa 

decisão foi interpôsto o RAI nº 1013676-25.2017.8.11.0000, no qual foi 

deferida a liminar suspendendo seus efeitos. Na interlocutória de Id: 

11285026 determinou-se a expedição de novo mandado de busca e 

apreensão, porém, o veículo não foi localizado. O RAI nº 

1013676-25.2017.8.11.0000 foi parcialmente provido no sentido de 

revogar a decisão agravada na parte em que determinou a restituição do 

bem, conforme v. acórdão acostado no Id: 12140355. Por sua vez, a 

requerida informou na petição de Id: 13489992 o depósito judicial do 

montante de R$ 31.874,57 em complementação ao valor anteriormente 

depositado, R$ 5.118,68 totalizando R$ 36.993,25, indicado na exordial, 

pleiteando pelo recolhimento do mandado de busca e apreensão e pela 

determinação para que o Banco proceda a baixa do gravame do veículo, 

enquanto o autor discordou da importância consignada, pugnando pela 

consolidação do bem na posse do Banco. Posto isso, intimo o autor para, 

no prazo de 15 dias acostar aos autos a planilha atualizada do débito, 

abatendo-se o valor depositado pela requerida, nas datas em foram 

consignados, declinando qual seria a diferença, sob pena de 

concordância com a purga da mora. Sem prejuízo, 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 
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ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. Feitas 

essas considerações, intimo as partes, via DJE, para comparecerem à 

audiência de conciliação que designo para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 18h00, fazendo-se constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na forma do 

art. 335 do mesmo Códex. 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). 

Por derradeiro, quanto ao pleito do autor de devolução do valor pago em 

duplicidade referente às custas iniciais, faço constar que tal pedido deve 

ser feito diretamente à Diretoria do Foro. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 09 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001062-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MASETTI CALDEIRA (EXECUTADO)

RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1001062-59.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: RFA COMERCIO DE PESCADO E FRUTOS DO MAR 

LTDA - ME, LUZIA MASETTI CALDEIRA As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Verifica-se dos autos que até a presente 

data as executadas não foram citadas, razão pela qual, procedo a 

pesquisa dos atuais endereços das devedoras por meio do sistema 

infojud, ocasião em que obtive êxito (extratos em anexo). Desta feita, 

intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, 

nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Após, expeça-se mandado de 

citação e demais atos aos endereços: Rua Professor Francisval de Brito, 

Condomínio Notre Dame C4, Bairro Cidade Alta, nesta cidade, bem como à 

Avenida Julio Domingos de Campos, Loteamento Jardim Eldorado, S/N, 

Bairro Santa Isabel, em Várzea Grande. Ademais, o exequente pugnou 

pela tentativa de localização de ativos financeiros das executadas, por 

meio do BACENJUD na petição de Id: 12410998. É sabido que a partir da 

vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições 

financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem do 

arresto, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), 

obtendo, assim primazia em relação aos demais. Assim, não há dúvida de 

que o arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à 

execução pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, 

desta feita, defiro o referido pleito e, procedo à realização da 

penhora/arresto via BACENJUD. Consigno que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil. 

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,55), 

procedo ao desbloqueio do referido valor. Ademais, apesar de não ser um 

múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens das devedoras passíveis 

de serem arrestados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito da parte credora. De fato, vislumbro 

dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens 

das executadas passíveis de serem arrestados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo). Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao 

INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens das 

executadas, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO 

DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS 

SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. ENSINO PARTICULAR. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA FINS DE 

LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS EXECUTADOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Trata-se de agravo de instrumento 

interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de expedição de 

ofício à Secretaria da Receita Federal, sob o fundamento de que não há 

qualquer motivo relevante a determinar o afastamento do sigilo das 

informações dos executados. Com efeito, consoante o entendimento do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, a expedição de ofício à Receita 

Federal é medida excepcional e deve ser deferida somente quando a parte 

exequente comprovar que angariou todos os meios possíveis para 

obtenção de informações e localização de bens dos executados."In casu", 

a parte agravante esgotou todas as possibilidades de localização de bens 

dos executados, uma vez que procedeu na busca de bens através de 

pesquisa no Centro de Registro de Veículos Automotores, Bacen Jud, 

Registros Imobiliários de Viamão/RS e de Porto Alegre/RS. Dessa feita, 

restando demonstrado que a exequente esgotou todos os meios à sua 

disposição para encontrar bens passíveis de penhora, é cabível o 

deferimento de expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que seja 

dado prosseguimento à execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO 

MONOCRATICAMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70056641145, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, 

Julgado em 26/09/2013) Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XL). Com efeito, intimo o exequente para 

que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indique bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requeira o que entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de 

suspensão do feito. Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do 

exequente no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, suspendo a 

presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC e termos do 

§ 1º do referido artigo. Sem prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DAS EXECUTADAS. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016619-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016619-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO As guias relativas às custas iniciais 

destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria 

do juízo. Vistos etc... Verifica-se dos autos que os executados não foram 

localizados até o momento, razão pela qual, em regular impulso oficial 

procedo a pesquisa dos atuais endereços dos executados por meio do 

sistema infojud, ocasião em que não obtive êxito (extratos em anexo). 
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Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Ademais, o exequente pugnou pela 

tentativa de localização de ativos financeiros dos executados, por meio do 

BACENJUD na petição de Id: 11106302. É sabido que a partir da vigência 

da Lei 11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que o 

arresto on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

defiro o referido pleito e, procedo à realização do arresto via BACENJUD. 

Consigno que os autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos 

extratos informados pelas instituições financeiras, observando-se o 

contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que a 

busca de ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e 

bloqueou valores ínfimos (R$ 0,35), procedo ao desbloqueio do referido 

valor. No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor. De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de 

pesquisa a fim de localizar bens dos executados passíveis de serem 

arrestados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, procedo, 

ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações 

de renda e bens dos executados, vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM 

NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais 

exigir do credor prova de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na 

busca de bens a serem penhorados. Possibilidade de consulta, pelo 

magistrado, nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, para verificação da 

existência de bens em nome da executada. AGRAVO 

MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016).” (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.” 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XL). 

Com efeito, considerando que a pesquisa Anoreg localizou vários imóveis 

e, com fulcro no princípio da razoabilidade, em razão da quantidade de 

matrículas e demais averbações para serem salvas e inseridas no sistema 

PJE por este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as 

necessárias certidões dos cartórios mencionados no extrato em anexo, 

no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Decorrido o prazo, em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 

17 de outubro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017250-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANE SILVA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017250-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: JOSYANE 

SILVA VIEIRA As guias relativas às custas iniciais destes autos foram 

arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos etc... 

Vê-se dos autos que a executada foi citada, conforme certidão de Id: 

10677609. O exequente pugnou pela tentativa de localização de ativos 

financeiros da executada, através do BACENJUD na petição de Id: 

11829772. É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais. Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la a exequente, desta feita, defiro o referido 

pleito e, procedo à realização da penhora via BACENJUD. Consigno que os 

autos permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos 

informados pelas instituições financeiras, observando-se o contido no 

provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 

do Código de Processo Civil. Com efeito, considerando que a busca de 

ativos financeiros junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou 

valores ínfimos (R$ 22,55), procedo ao desbloqueio do referido valor. No 

mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora. De 

fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em regular 

impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

executada, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. 

CONSULTA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o 

advento da Lei n. 11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova 

de que tenha exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem 

penhorados. Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas 

INFOJUD e RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da 

executada. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016).” (TJ-RS - 

AI: 70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 
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atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD.” 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos XL). 

Com efeito, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de suspensão do feito. Decorrido o prazo e, 

não havendo manifestação da exequente no que tange as pesquisas 

realizadas em epígrafe, suspendo a presente execução nos moldes do 

artigo 921, inciso III do CPC e termos do § 1º do referido artigo. Sem 

prejuízo, em caso de suspensão, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA. Cumpra-se. Cuiabá, 16 de outubro de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008679-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO SOARES (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008679-36.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CRISTINO SOARES RÉU: BANCO 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos etc. Ante as 

particularidades apresentadas no feito em baila, intimo as partes para, 

querendo, manifestar no prazo de 15 dias quanto as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade o fim a que se destinam. 

Após, conclusos para o saneador ou o julgamento antecipado da lide. 

CUIABÁ, 16 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037091-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

REJANE BELUSSI MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

MARIA ISABEL ORLATO SELEM (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS 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: 

1037091-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO 

RÉU: BANCO PAN S.A., BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - 

ME Vistos etc. Compulsando os autos, observo que na decisão Id. 

11167310 proferida por este juízo, foi declinada a competência deste juízo 

especializado e determinada a remessa dos autos para o processamento 

em uma das Varas Cíveis desta Capital (Feitos Gerais). Considerando que, 

na forma do parágrafo único do art. 66 do CPC, “O juiz que não acolher a 

competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a 

outro juízo”, devolvo os autos à 5ª Vara Cível desta Comarca, para que a 

magistrada titular do juízo, caso mantenha o seu posicionamento e na 

forma da lei vigente, suscite o conflito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 17 de 

outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019879-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DERCI JUSTINO DA SILVA (REQUERIDO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019879-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: DERCI JUSTINO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação da parte ré que, em 

contestação pretende a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas. 

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”. Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, 

dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. 

art. 1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.” Deste modo, por verificar que este caderno processual 

visa revisar a matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em 

estrito cumprimento à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste 

processo, até o julgamento do REsp n. 1.578.526 SP. Nada obstante, por 

observar que já houve o cumprimento da liminar, com fito de evitar 

prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem apreendido, 

na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017629-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAINE GOMES CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017629-34.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: LORRAINE GOMES 

CAMPOS Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo 

Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 14564451 e 14564459. Verifico 

que o autor cumpriu parcialmente o que fora determinado na ultima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 230 de 551



decisão, já que promoveu ao recolhimento das taxas e custas judiciais, 

contudo quedou-se inerte no que tange ao recolhimento da diligência do 

Sr. Meirinho, bem como da juntada do contrato em tamanho padrão e 

legível. Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos cópia em tamanho padrão e legível do 

contrato, bem como promover ao recolhimento da diligência concernente 

ao oficial de justiça, 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: 1029270-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMARAL SANTOS FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029270-53.2017.8.11.0041. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: AMARAL SANTOS FERREIRA Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda a 

inicial IDs: 14617440, 14617468, 14617470, 14617479 e 14617486. 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 FIAT 

UNO, placa: OPI-7921 (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 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 IDs 13434336 e 

13434338. 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, 27 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029313-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO LOOTE DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029313-87.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: MARCELO LOOTE DE SOUSA Verifiquei 

que as custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Recebo a emenda 

a inicial IDs: 14538543, 14538551,14538557, 14538566, 14538571 e 

14538576. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento 

da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 02/2017 – 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 
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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. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente a motocicleta HONDA NXR 160 BROS, placa: 

QBT-4319 (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 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”. 

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, 27 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006428-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006428-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA Vistos... Indefiro o pedido 

de baixa de restrição judicial contido na petição de ID 14528245, já que 

inexiste determinação judicial nesse sentido, devendo o autor evitar atos 

dessa natureza. No mais, considerando o trânsito em julgado da sentença 

(ID 15595835), arquivem-se os autos com as anotações a baixas 

necessárias. 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: 1021171-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINNE RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBIANO ELOIR PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1021171-94.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ROBIANO ELOIR PEREIRA As guias relativas às custas 

iniciais destes autos foram arrecadadas, conforme averiguado pela 

assessoria do juízo. Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão formulada por BANCO J. SAFRA S/A em face de ROBIANO 

ELOIR PEREIRA, ambos qualificados nos autos. As partes entabularam 

acordo, informando que após a confirmação do pagamento do boleto, o 

veículo seria devolvido ao requerido mediante termo de restituição. 

Devidamente intimado por meio do despacho de Id: 13447831, o Banco 

quedou-se silente. Desta feita, intimo a instituição financeira para, no 

prazo de 05 dias acostar aos autos o termo de restituição do bem, sob 

pena aplicação da multa prevista no artigo 77, inciso IV do CPC em 

desfavor do Banco Safra, bem como, sentença de consolidação da posse 
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em seu poder, arcando com as consequências de sua desídia. Outrossim, 

deverá a instituição financeira, no mesmo prazo acima, depositar o valor 

referente às diligências complementares efetuadas e descritas na certidão 

de Id: 9328918. Em caso de silêncio, intime-se o Sr. Oficial de Justiça para 

adotar as medidas cabíveis para recebimento de seu crédito. Cuiabá, 28 

de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026690-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LAVRINHA LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1026690-16.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

REQUERIDO: EDSON LAVRINHA LEMES Vistos... Consta no despacho de 

ID 14979045 determinação de distribuição do feito a este juízo, tendo em 

vista a prevenção. Primeiramente torno sem efeito a decisão de ID 

14975812. Da análise dos autos, constato a ausência do recolhimento da 

guia referente as taxas e custas judiciais, portanto intimo o autor para, no 

prazo de 15 dias, promover ao recolhimento e/ou, em sendo o caso, 

somente comprovando-o, sob pena de extinção por indeferimento da 

inicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - RECOLHIMENTO 

DE CUSTAS INICIAIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

Deixando a parte de comprovar o recolhimento das custas iniciais no 

prazo legal, há que se declarar extinto o processo. Não se faz necessário 

que a parte seja intimada pessoalmente da decisão que determinou o 

recolhimento das custas, bastando, nesse caso, apenas a intimação do 

procurador da parte. (TJ-MG – AC: 10079120010131002 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 04/07/2013, Câmaras Cíveis / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2013) Cumpra-se. CUIABÁ, 28 

de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031527-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ALINNE RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDERSON FERREIRA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031527-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: JOEDERSON FERREIRA BARROS Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. - Paulo Vistos... Verifica-se na petição de 

ID 15912937 a informação de que as partes entabularam acordo 

extrajudicial. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que 

faço com amparo legal no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Indefiro os pedidos de recolhimento do mandado de busca e apreensão, 

bem como o de retirada de restrição judicial inserida sobre o bem objeto da 

presente ação, já que inexiste determinação judicial nesse sentido. Ante a 

renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos coma as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de outubro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031671-88.2018.8.11.0041

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:

SILVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031671-88.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SILVIO ANTONIO 

DA SILVA JUNIOR Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. - 

Paulo 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 15890698, 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, 16 de outubro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS Nº 1005700-38.2017.8.11.0041 (PJE)

ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO

PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

PARTE RÉ: MATEUS JEFFERY DIAS

CITANDO(A,S): MATEUS JEFFERY DIAS, CPF: 056.626.601-66

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/02/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 26.054,03

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 05 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 CHEVROLET, 

modelo PRISMA 1.0MT LT, ano 2015, chassi 9BGKS69G0FG386965, cor 

BRANCA, placa QBR-7724,e Renavan 1051762704.

Eu, digitei. Cuiabá - MT, 31 de agosto de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1009152-56.2017.8.11.0041

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 
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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, 15 de outubro de 2018

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1014329-64.2018.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA

EXECUTADO: CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS.

CITANDO: CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS, CPF: 047.570.521-11

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/05/2018

VALOR DO DÉBITO: R$ 51.320,03

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).

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, 15 de outubro de 2018

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1015600-79.2016.8.11.0041

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S):BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCELO BRASIL SALIBA

EXECUTADO: ROSE DA SILVA

CITANDO: ROSE DA SILVA , CPF º 123.382.358-27

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/09/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 43.274,44

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 Exequente é credor dos Executados da 

importância de R$ 43.274,44. 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,15 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1008685-77.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MAURO PAULO GALERA MARI

EXECUTADO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR – ME e ROMOALDO 

FARIAS DA SILVA JUNIOR

CITANDO: ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR – ME , CNPJ: 

16.442.807/0001-14 e ROMOALDO FARIAS DA SILVA JUNIOR, CPF: 

702.559.381-87

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/03/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 123.906,35

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$ 123.906,35. 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, 16 de outubro de 2018.

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 1013640-54.2017.8.11.0041

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUDICIAL

EXEQÜENTE(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE: MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO

EXECUTADO: EVA CRISTIANE PALOMO-ME E EVA CRISTIANE PALOMO

CITANDO: EVA CRISTIANE PALOMO-ME, CNPJ: 15.050.341/0001-49 EVA 

CRISTIANE PALOMO, CPF: 306.503.768-89.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/05/2017

VALOR DO DÉBITO: R$ 32.914,22

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).

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, 17 de outubro de 2018

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 234 de 551



AUTOS N.º 1003360-24.2017.8.11.0041

ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR

PARTE REQUERIDA: MARCELA TEREZA BELIZARIO DA SILVA DO PRADO

INTIMANDO(A,S): MARCELA TEREZA BELIZARIO DA SILVA DO PRADO, 

CPF: 866.388.741-87

DESPACHO: "Vistos, etc. Intime-se a parte requerida da mesma forma qual 

foi citada, para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. Após, 

diga o autor e conclusos. Cumpra-se".

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, contados da 

expiração do prazo do presente edital.

Eu, digitei.

Cuiabá - MT, 17 de outubro de 2018.

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035328-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA CRUZ JUNIOR (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de distribuição da 

ação e respectivo comprovante de pagamento, bem como das guias de 

diligências do oficial de justiça no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035331-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELESON DE MORAES SERRADILHA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023238-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ANDRADE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação da apreensão da parte requerida no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção E REVOGAÇÃO DA LIMINAR, 

advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já analisados, 

transcorrendo o prazo da mesma forma. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025526-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAURO EHRET (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030624-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO ORNELLAS DE ALMEIDA (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

cumprir o mandado expedido, 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: 1018775-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELITON ROSA ALVES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010535-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON CARDOSO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017553-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE FRANCA SILVA (REQUERIDO)

ERIN LEONEL VILELA (ADVOGADO(A))

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.Mantenho a decisão dos autos, considerando que a parte 

requerida não trouxe elemento para obstar o cumprimento da 

liminar.Expeça-se mandado de busca e apreensão, como já 

deferido.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030076-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOHAMAD KASSEN FARES JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIOMAR ARAUJO BASTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

 

Vistos, etc.Mantenho o indeferimento da justiça gratuita, diante da 

comprovação de renda, devendo ser recolhida a guia no prazo já 
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concedido. Após, conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013212-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO CECATO VERA (EXECUTADO)

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte autora esclarecer seu pedido de sub-rogação, 

especificando se é total ou parcial ao débito aqui executado, neste último 

caso, indicar o crédito de cada qual, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027917-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ALBUQUERQUE LOUZADA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc.Adite-se o mandado no endereço declinado pelo autor, para 

regular cumprimento.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia 

de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026527-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCISCO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo executivo possui rito próprio onde não dispensa 

atuação do meirinho desde a citação como demais atos 

executórios.Assim, adite-se o mandado executivo no endereço declinado 

pelo autor para regular cumprimento.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora 

apresentar a guia de recolhimento da diligência ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do mandado 

necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035517-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR SOARES MOREIRA (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035277-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR FERNANDEZ DE SOUZA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035332-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUCY RAMOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO (RÉU)

JOAO CARLOS ALVES DA SILVA (RÉU)

REGINA APARECIDA SAGOVE VERSALI (RÉU)

LORI GABRIEL DO NASCIMENTO (RÉU)

VERSALI & NASCIMENTO LTDA - ME (RÉU)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012692-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLESS COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

DANIELLE CRISTINA FISCHER DE BRITTO (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: 1011819-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GONCALO NUNES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030515-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029704-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DE LIZ BOUTIQUE 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1025263-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES (ADVOGADO(A))

DANY COMERCIO DE FORNITURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDEIR ALBINO PRUDENCIO (EXECUTADO)

DANIELLE CARMO DE CARVALHO PRUDENCIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte requerida regularizar a representação processual no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035238-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES LEAO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora proceder com a juntada da guia de diligência do 

Oficial de justiça, bem como seu respectivo comprovante de pagamento, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018029-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIR RODRIGUES LEITE (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030459-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025742-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023386-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNI 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP (RÉU)

LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA (RÉU)

LUCIANO MIDON CAMPOS DA LUZ (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029846-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023236-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK GARCIA DE JESUS (EXECUTADO)

PRISCILA BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

LEBLON RENT A CAR LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029435-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASHLA LIASSE GHO MECHAILEH (EXECUTADO)

GHO - CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

MICHEL IBRAHIM GHO MECHAILEH (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, haja vista que a diligência informada já foi 

utilizada conforme id.15464802.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007542-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDENILSON EVANGELISTA DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar no prazo legal a citação e 

intimação da parte requerida da apreensão, por uma das formas de Lei, 

sob pena de revogação da liminar. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022998-09.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ARINOS DE CERQUEIRA (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, 17.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027928-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLODOALDO ALBANO BEZERRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031195-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO (ADVOGADO(A))

PLANET COMERCIO DE RACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre acordo e após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023237-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (RÉU)

MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para comprovar a distribuição da carta 

precatória expedida no prazo legal. Certifique-se se o mandado expedido 

para citar o requerido Carlos Daly, observou exatamente o pedido do ID n. 

15310215, deferido no ID n. 15394339. Caso negativo, expeça-se novo 

remetendo para cumprimento sem custos de diligência ao autor. Ao 

contrário, intime-se para providenciar a citação do referido requerido no 

prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029704-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLOR DE LIZ BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O autor acostou nos autos, um seguro prestamista e Proposta 

de adesão ao grupo de consórcio, não juntando o contrato de alienação 

fiduciária do bem ditado na inicial. Assim, decorrido o prazo legal, 

certifique-se sobre apresentação ou não e após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17.10.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035708-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.MOREIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ANA CAROLINE MOREIRA CARVALHO (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, 17.10.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036935-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANY RENATA CACERES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI (ADVOGADO(A))

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BERTAO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora manifestar acerca da 

Carta Precatória devolvida e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001036-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO AUGUSTO IGLESIAS FERREIRA (EXECUTADO)

AUGUSTO ALBERTO IGLESIAS FERREIRA FILHO (EXECUTADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora informar o número da 

Carta Precatória expedida na 1ª Vara da Comarca de Chapada dos 

Guimarães, no prazo legal de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013738-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKELINE ALVARENGA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 829047 Nr: 34882-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG BARCOS E MOTORES LTDA, IVONICE 

BALBINO PEREIRA, IVALDO RODRIGUES PEREIRA

 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: CARLOS FERNANDES DE 

OLIVEIRA LEMOS - OAB:10703E, JULIETA MARINHO PIRES CEZÁRUIO 

FERREIRA - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora associar a diligência de 

fls. 339/340 ao endereço do mandado a ser desentranhado, devendo 

indicar o endereço do executado no Centro de Várzea Grande/MT ou 

depositar diligência para cumprimento do mandado no bairro Goiabeiras, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1050833 Nr: 46850-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIO HENRIQUE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEIA DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:11297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 235, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 851867 Nr: 54779-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada às fls. 309/319, e dar prosseguimento ao 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1342728 Nr: 18339-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100885 Nr: 10904-17.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO, EDITORA ABRIL 

COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA DE CASTRO 

BRANCO - OAB:17146, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

No v. Acórdão foi retificada a sentença e quanto a sucumbência assim 

determinou:

" Sucumbência recíproca, em 50% para autora e rés".

Em seguida, o Banco Bradesco S/ A, ingressou com Embargos de 

Declaração e este foi decidido da seguinte forma:

"Ante exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconheço a 

contradição e condeno a Embargada ao pagamento das custas e 

honorários em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do art.85 § 2º 

do CPC, pagamento 50% para cada Requerido, cobrança que fica 

suspensa por ser beneficiária da Justiça Gratuita(...)".

Assim, os Embargados do recurso de Embargos de declaração são: Abril 

Comunicações e Simoni Cristina Santos de Oliveira, que são devedores de 

10% dos honorários advocatícios. Ficando suspensa a cobrança em 

relação ao beneficiário da Justiça Gratuita.

De outra banda, fixou em 50% dos honorários para cada Requerido.

Desta decisão não houve interposição de recurso, pois nos caso, os 

requeridos são os próprios Embargados no referido recurso.

Não há como afirmar que os requeridos ali posto é da ação principal, mas 

sim, dos Embargos de Declaração interposto, pois este que estava em 

julgamento. Não havendo como alterar o julgado transitado em julgado.

No caso, pelos julgados apresentados, nada é devido de honorários 

advocatícios aos advogados da parte autora Simoni.

Deveriam ingressar com novo Embargos de Declaração do v. Acórdão 

para proceder a correção, pois ali somente os Embargados/requeridos 

foram condenados: Abril Comunicações e Simoni Cristina Santos de 

Oliveira.

Portanto, cumpra-se determinação de fl.268 e arquive-se o feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1064066 Nr: 52742-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA AO AUTOR: Fica o credor intimado para apresentar demonstrativo 

de débito atualizado com as verbas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1078735 Nr: 682-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANILSON P SANTOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora associar a diligência de 

fls. 339/340 ao endereço do mandado a ser desentranhado, devendo 

indicar o endereço do executado no bairro Jardim Shangri-la em Cuiabá/MT 
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ou depositar diligência para cumprimento do mandado no bairro Centro 

Norte em Cuiabá/MT, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1142366 Nr: 28454-25.2016.811.0041

 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): JUNÇÃO INCORPORADORA LTDA, DANIEL 

ERNESTO MORENO GARCIA, CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE 

MORENO GARCIA, TEODORO VILLAFANE MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Deverão as Partes se manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores, acostado aos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 855222 Nr: 57695-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME, DIRCEU LAVRATTI, MARTA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1087482 Nr: 4948-20.2016.811.0041

 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): JC MILANI - MADEREIRA, VILMAR ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NILSON VITAL JUNIOR - 

OAB:9320/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1163227 Nr: 37225-89.2016.811.0041

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M H FARIA LTDA ME, MARCELO HENRIQUE 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a Carta 

Precatória devolvida, acostada aos autos, no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034129-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON (ADVOGADO(A))

FLAVIO FERREIRA PAES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. De plano não há como afirmar a veracidade de tal 

fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se 

trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Não cabe neste momento da ação, fazer 

pré-julgamento, entretanto, diante dos encargos especificados na inicial, 

não de plano que afirmar que o requerido violou o contratado para permitir 

a consignação nos autos como extintiva de obrigação. Até porque o autor 

não comprovou a recusa do requerido receber na forma contratada. Desta 

forma, é inviável neste primeiro momento, apenas com base nas provas 

documentais produzidas pelo autor, presumir a necessidade de consignar 

valores com exclusão de mora. Entretanto, faculto o depósito do valor 

incontroverso pretendido na inicial, sem afastar a mora. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos valores cobrados, restando prejudicada a 

pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Pelas mesmas razões 

não há como excluir a restrição cadastral neste momento processual, 

devendo aguardar resposta do requerido. Diante do exposto, faculto o 

depósito como ali pretendido, sem afastar a mora. Deverá o depósito ser 

efetivado no prazo legal, sob pena de desconsiderar esta autorização. 

Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo foi 

homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o ato de 

mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de avença 

aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020862-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA FRANCA NETA E CIA LTDA - ME (RÉU)

JUSCELINA FRANCA NETA (RÉU)

THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR (RÉU)

KLEBIO LOURENCO DE LIMA (RÉU)

JESSYCA NAGANO BEZERRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014721-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAYNE BATISTA SILVA (REQUERIDO)

THEMIS LESSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da ausência de impugnação de prestação de contas 

pela parte autora da venda bem, Homologo-a para surtir seus efeitos 

legais. Faculto às partes extrações de cópias no prazo legal e após, 

arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035654-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO 

(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, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035717-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINALVA DE MIRANDA (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, 17.10.18

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035565-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LIANE VITORIA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso 

é indispensável a resposta do requerido para verificar a necessidade de 

antecipar o mérito da causa. De plano não há como afirmar a veracidade 

de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. 

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de 

imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para 

justificar a antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela 

urgência. De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se 

assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e 

desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, 

tornando inócua a designação de audiência de mediação, nesta fase 

processual, nada impedindo de designá-la após resposta do requerido. 

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020124-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTINHA ROSA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 
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citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos, 

como certificado nos autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. 

É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final. O processo 

encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de 

outras provas, cabendo julgamento antecipado na lide, nos termos do 

artigo 355-II do Código de Processo Civil. A parte requerida foi citada nos 

autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentar resposta 

ou purgar a mora nos termos delineados nos autos, conforme certificado 

no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência de 

contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 17.10.18

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 501-68.1988.811.0041 – COD. 90051

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FINANCIADORA BCN S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

EXECUTADO(A,S): DUPOL - COM. PROD. DE SEMENTES E CEREAIS LTDA 

e ANTONIO CHISOSTOMO DUARTE e Rosangela Maria de Paula Duarte e 

EMILIO JOSE DE OLIVEIRA e Marineuza Oliveira de Oliveira

CITANDO(A,S): Antonio Chisostomo Duarte, cpf 013.523.859-53; Dupol - 

Com. Prod. de Sementes e Cereais Ltda, CNPJ: 01319185000164; Emilio 

Jose de Oliveira, Cpf: 82564051804, Rg: 6790596 SSP; Marineuza Oliveira 

de Oliveira, cpf 826.872.188-04; Rosangela Maria de Paula Duarte, cpf 

01352338553, rg 1466827 SSP-MG

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/05/2008

VALOR DO DÉBITO: R$ 0,00

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA, acima 

qualificadas, 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).

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.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros. Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031865-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (REQUERENTE)

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO PJE Nº 

1031865-88.2018.8.11.0041 Revisional Contrato c/c Antecipação Tutela 

Vistos. À luz do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica tem 

direito a gratuidade da justiça, desde que demonstrar a sua impossibilidade 

de arcar com os encargos processuais. Assim, ante a ausência de 

demonstração pela autora da sua impossibilidade de arcar com as 

despesas processuais, extratos bancários recentes, balanço contábil, 

relatório da situação fiscal, entre outros, INTIME-SE a autora o autor para 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento das custas e 

despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação das 

respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências 

(art. 290 do CPC), bem como para, no mesmo prazo, juntar termo de 

adesão o contrato de crédito legível e a cédula de crédito bancário, sob 

pena de indeferimento da inicial. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018 José 

Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020664-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

WESLEY DOS SANTOS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1020664-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARINETE ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Inobstante a 

distribuição do feito para esta Unidade Judiciária, verifica-se que esta 

ação exclui-se da competência de Vara Especializada de Direito Bancário, 

como é o caso desta Vara, pois trata-se de matéria eminentemente civil em 

que a Autora MARINETEALVES DOS SANTOS postula indenização 

securitária face empresa BANCO ITAUCARD S/A. Neste sentido assevera 

o PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova competência e 

denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

(...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 
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tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, § 2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a questão de fundo guarda relação com matéria de natureza 

eminentemente cível. Colaciono ainda o seguinte julgado do TJMT respeito: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS, CONSISTENTE EM CUMPRIR CONTRATO DE SEGURO 

C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA SECURITÁRIA - MATÉRIA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. A competência para o processo e julgamento é 

de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas 

de direito bancário, se a questão debatida na ação tem natureza 

eminentemente cível. (CC 158143/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 17/04/2017) 

Assim, tendo em vista o Provimento alhures citado que fixou a 

competência das varas especializadas, de modo que declino da 

competência em favor de umas das Varas de Feitos Gerais desta Capital, 

para processar e julgar a presente demanda, para onde determino a 

redistribuição do processo. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012958-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE VENERO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1012958-02.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

SA RÉU: ANDRE VENERO DA SILVA Vistos. A pretensão visa ao 

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 (NCPC, art. 700). Defiro, pois, 

de plano a expedição do mandado de pagamento, com prazo de 15 

(quinze) dias nos termos pedidos na inicial (NCPC, art. 701), anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas e 

honorários advocatícios (NCPC, art. 701, § 1°). Conste, ainda, do 

mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, não 

cumprindo a obrigação ou não embargando, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial (NCPC, art. 702). A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judiciais pelo 

Autor, em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290, NCPC. Intime-se e cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016640-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA SOUZA DE LIMA (EXECUTADO)

MARINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016640-62.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO EXECUTADO: MARINE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, 

ROSA SOUZA DE LIMA Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017755-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (EXECUTADO)

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (EXECUTADO)

LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1017755-21.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: LISTELO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - 

EPP, JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO, SONIA MARIA DE MIRANDA 

BERNARDI FONSECA Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 8 de junho de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1011108-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAYQUE SOARES DA CUNHA PIONORIO (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (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: 1022243-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))
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ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA NOVAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022243-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: SANDRA MARIA 

NOVAES Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação 

fiduciária promovida por ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

em desfavor de SANDRA MARIA NOVAES. Da análise detida dos autos 

verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da 

parcela com vencimento em 10/11/2017, entretanto, a notificação do débito 

encaminhada ao Devedor diz respeito a parcela anterior, cujo vencimento 

deu-se em 10/10/2017 (Documentos ID. 12876562, pág. 10). Ou seja, o 

Requerido quitou a parcela em aberto após a notificação, tanto que o 

débito referente a esta correspondências foi excluído do demonstrativo de 

débito apresentado pelo Autor (ID. 14302925, pág. 1). Desconstituída 

então a mora, imprescindível requisito para concessão da liminar ora 

pleiteada, cabe ao Credor promover então sua notificação novamente em 

caso de inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de 

Justiça. Nesse sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

NOTIFICAÇÃO - PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA 

NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA 

INVÁLIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O 

pagamento da prestação reclamada na notificação, antes da propositura 

da ação, elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas 

parcelas, vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e 

exige nova notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, 

Relator: Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim 

sendo, concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo 

Autor, para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, 

válido e atualizado, sob pena, de indeferimento da inicial. E ainda, nos 

termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

23 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001749-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME (EXECUTADO)

RICARDO ARGUELHO DE FARIA (EXECUTADO)

OLAVO DA COSTA FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001749-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: RICARDO ARGUELHO DE FARIA - ME, RICARDO 

ARGUELHO DE FARIA, OLAVO DA COSTA FARIA Vistos. Expeça-se o 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 31 de janeiro de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015635-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1015635-05.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: DIVINA NATALIA BENTO DA SILVA Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 19 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016784-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILENE ANDRADE ROLA (EXECUTADO)

LUIZ CLAUDIO MATOS (EXECUTADO)

TEC LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016784-36.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

LUIZ CLAUDIO MATOS, JOSILENE ANDRADE ROLA, TEC LUZ COMERCIO 

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP Vistos. Processo pendente de 

vinculação das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze 

(15) dias (art. 290 do NCPC) realize o Exequente a devida 

regularização/recolhimento das custas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 
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de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 29 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004370-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO PERES (EXECUTADO)

MARCOS AUGUSTO PERES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1004370-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: MARCOS AUGUSTO PERES - ME, MARCOS 

AUGUSTO PERES Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e 

taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do 

NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento das 

custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e expeça-se o mandado executivo, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 16 de fevereiro de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016890-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DELMONDES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1016890-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO SA EXECUTADO: MARCO ANTONIO DELMONDES SILVA 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e EXPEÇA-SE O 

MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da citação, sob 

pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente execução de título 

extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, fixo de plano, os 

honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor da causa, a 

serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios 

será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá obter 

certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das 

partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, 

de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 30 de maio de 2017 JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038506-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIVALDO JOSE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEPOSITAR 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038209-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ANTUNES VIEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE 

CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027774-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME (RÉU)

MARIA JULIA JACINTO DA SILVA (RÉU)

MOZART MARTINS DE OLIVEIRA (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: 1007187-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA APARECIDA DA SILVA BERNARDO (REQUERIDO)

 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR 

SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 997717 Nr: 22516-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA CONSORCIOS S/A ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:88492/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO RETRO, RENOVO O ATO: 

DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 100, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD e RENAJUD.
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Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15759 Nr: 221-14.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CANTARELLA, Saule Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CARVALHO 

FERRO - OAB:13615-B

 Intime-se o credor a indicar bens que satisfaça a execução, no prazo de 

cinco (5) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito por 

inexistência de bens penhoráveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1065056 Nr: 53220-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCENIO RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data impulsiono os autos para a parte autora, no prazo 

legal, comprove as publicações do edital expedido nestes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 384670 Nr: 20656-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS BISPO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença onde se deu por satisfeita a 

obrigação mediante a penhora online realizada nas contas do Executado 

fl. 514/515.

Intimado acerca da penhora realizada o Executado não apresentou 

impugnação, mantendo-se silente – fl. 519.

A fl. 521 o Exequente pugnou pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores e consequente extinção do feito.

 É o breve relato.

Pois bem.

 Considerando a satisfação integral do débito, nos termos do art. 924, II, do 

CPC extingo o presente feito.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores bloqueados com 

transferência para a conta bancária indicada pelo Exequente a fl. 522.

Transitado em julgado certifique-se e ARQUIVEM-SE em definitivo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 445999 Nr: 20457-98.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIN DE SOUZA & CIA LTDA, ZILDA MARTINS 

DA SILVA, DENILSON PAIN DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER - OAB:, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018981-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANACLETO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034816-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE PAULA (EXECUTADO)

DAIELLY OLIVEIRA RODRIGUES EIRELI - EPP (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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780076 Nr: 33596-49.2012.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora manifestar-se acerca do 

depósito efetuado pela parte requerida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 852877 Nr: 55649-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 
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Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARCIA E CUNHA LTDA, FREDERICO GUILHERME 

RIBEIRO DA COSTA GARCIA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, MARIA DA 

GLÓRIA RIBEIRO GARCIA, FREDERICO GUILHERME RIBEIRO DA COSTA 

GARCIA, DANIELA BENINI GALETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT, NAIRA NUNES DE OLIVEIRA ALTOÉ - 

OAB:13.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 421995 Nr: 7159-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE CASSIO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 67036 Nr: 4516-89.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIA MARTINS ALVES, CARLOS ROBERTO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA NUNES 

CAVALLARO - OAB:10.347-MT, ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 48762 Nr: 9722-21.2001.811.0041

 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): ANDRÉ HENRIQUE CREPALDI, PATRICE 

ROTHER CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais dos patronos da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar as partes da decisão de fls 354 para o devido cumprimento 

das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir transcrito: ``I – 

Diante da Sentença de fls. 197/215, acórdão e certidão de trânsito em 

julgado às fls. 343/353, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo, fazendo constar como Ação em fase de 

Cumprimento de Sentença, como exequente: Banco Bradesco S/A e 

executados: André Henrique Crepaldi e Patrice Rother Crepaldi.

II – Devidamente intimadas as partes a se manifestarem acerca do cálculo 

do Contador Judicial de fls. 274/279, as partes se manifestaram de forma 

INTEMPESTIVA, consoante certidão de intimação de fls. 280 e de 

publicação de fls. 299.

Desta feita, homologo o cálculo de fls. 274/279.

III – Assim, em vista do cálculo homologado nestes autos, os valores 

depositados pela requerente (fls. 191) são devidos ao Banco exequente, 

desta forma, haverá liberação deste em seu favor.

Traga o Banco exequente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do 

autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta 

corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 

15/2012/TP.

Após, expeça-se o competente alvará judicial ao Banco exequente para 

levantamento da quantia depositada nestes autos.

IV – Vislumbro ainda, com o devido abatimento do valor a ser levantado 

pelo Banco exequente, conforme cálculo de fls. 274/279, que há saldo 

remanescente a ser pago pelos executados ao Banco exequente.

Assim, intimem-se os executados, nos termos dos artigos 513, I e 523 do 

CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

V – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário. Servindo ainda a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79716 Nr: 5647-07.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCN LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ANCHIETA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, OZANA BAPTISTA GUMAO - OAB:4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUCINEI DA SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 5647-07.1999.811.0041, Protocolo 

79716, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1085541 Nr: 4069-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO DE LAMONICA JUNIOR, 

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742, JOSÉ CARLOS DE O. GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT, 

MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:11464/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363
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 "Vistos etc. Diante da possibilidade de julgamento antecipado da lide, 

determino que as partes se manifestem no prazo de 15 dias se resta 

alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com objetividade 

quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. Após o 

decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1290181 Nr: 4977-02.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE NOVA MUTUM-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLESLAU DZACHAN, SERGIO MASSAMITSU 

ARIMORI, SERGIO VITOR ALEVS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENEE DO Ó SOUZA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO COELHO - 

OAB:2070-A/MT, LELIO TEIXEIRA COELHO - OAB:2070-A/MT, 

MARCELO COELHO - OAB:5950-A/MT, MARCELO JOVENTINO 

COELHO - OAB:5950-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de carta precatória oriunda da Comarca de Nova Mutum-MT, 

objetivando a inquirição das testemunhas Geraldino Faustino Dias e Renan 

Silva Lima, arroladas pelo réu Bosleslau Dziachan.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 

14/11/2018, às 9h00min.

O Juízo deprecante solicitou a devolução da carta precatória independente 

de cumprimento (fl. 114-v).

Desse modo, diante da solicitação de devolução da presente missiva, 

independente de cumprimento, cancelo a realização da audiência 

designada para o dia 14/11/2018, por conseguinte, determino a imediata 

devolução da deprecata ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1259611 Nr: 24269-07.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR RIBEIRO DE ASSIS, JOSÉ ROBSON DE 

FIGUEIREDO, WENDEL SOARES SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIN - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:PROMOT. JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21.323/MT, MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB:12.895/MT

 Vistos etc.

O processo encontra-se aguardando a realização da audiência de 

instrução e julgamento, designada para 7/11/2018, às 13h00min.

Este Juízo indeferiu o pedido do réu Wendel Soares Sodré para expedição 

de novo ofício para o Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato 

Grosso e concedeu o prazo de 10 (dez) dias para que a defesa do réu, 

querendo, apresentasse o atual paradeiro da testemunha Irineu Jacinto 

dos Santos Silva, ressalvando, que a ausência de manifestação, 

acarretaria na devolução da presente missiva (fls. 294/294-v).

Intimado, o réu Wendel Soares Sodré manteve-se silente, sendo 

certificado à fl. 295 o decurso de prazo.

É o relato do necessário. Decido.

Diante da não indicação do atual paradeiro da testemunha Irineu Jacinto 

dos Santos Silva pelo réu Wendel Soares Sodré, cancelo a realização da 

audiência designada para o dia 7/11/2018, às 13h00min, por conseguinte, 

determino a devolução dos autos ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 768510 Nr: 21407-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR, WDSO, MFFDS, EJM, MTDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:OAB/SP 314946, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - 

OAB:DF. 44.588, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO - OAB:DF. 41.800, ANA 

PAULA DUMONT DE OLIVEIRA - OAB:DF/47.286, ARTHUR FERNANDES 

BERNARDO NOBRE - OAB:DF. 45.318, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - 

OAB:6520, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:DF. 44.868, carlos 

augusto leite de carvalho - OAB:20203-O, CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, DANIEL AMANCIO DUARTE - OAB:OAB/DF 

1599/E, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650, DANILO LEMOS 

LOLI - OAB:15.234/E, FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - 

OAB:DF/41.229, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:OAB/DF 

14065/E, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, FELIPE 

VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT, FERNANDA FAURE - 

OAB:DF/49.193, FERNANDO LEÃO MENEZES - OAB:23229/0, FREDERICO 

FONSECA COUTINHO - OAB:DF 47.118, GABRIEL FELIPE GUIMARAES - 

OAB:DF/50.453, GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - 

OAB:15.345/E, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, HADERLANN CHAVES 

CARDOSO - OAB:DF/50.456, HELENA VASCONCELOS DE LARA 

RESENDE - OAB:40887, HUDSON RAPHAEL GOMES DA SILVA - 

OAB:11113/E, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS - 

OAB:35075/DF, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11.409/MT, 

JOSÉ THIMÓTEO DE LIMA - OAB:7199/MT, KAIO MARCELLUS 

OLIVEIRA PEREIRA - OAB:OAB/DF 35.080, LEANDRO DIAS PORTO 

BATISTA - OAB:36.082/DF, LUCAS DE ARAUJO DUARTE - 

OAB:14.888/E, LUCAS FABER DE ALMEIDA ROSA - OAB:38.651/SP, 

LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:DF/48.609, LUISA VILLAR 

DE QUEIROZ MILANI - OAB:15.103/E, MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201/O, MARIA REGINA BENEVIDES DIAS - 

OAB:39.688/DF, RAISSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - OAB:13.803/E, 

REBECA NUNES RAMOS TREZZA - OAB:OAB/DF 14066/E, RITA DE 

CASSIA ANCELMO BUENO - OAB:360.597, RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, SANDRO ALBERTO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:15807, VICTOR GUSTAVO BERBARDES DA SILVA - 

OAB:RO/7.112, VICTOR HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:DF/50.240, 

WILLIAM PEREIRA LAPORT - OAB:DF. 44.658

 Diante do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição quanto a 

pretensão de responsabilização por ato de improbidade administrativa em 

desfavor do requerido Edson José Menezes, devendo a ação prosseguir 

em seus ulteriores termos em relação a pretensão de ressarcimento do 

erário. No mais, ausentes as hipóteses de rejeição da inicial (Art. 17, §8º, 

da Lei nº 8.429/1992), recebo a petição inicial em todos os seus termos e 

para todos os efeitos legais.Notifique-se o Estado de Mato Grosso, por 

seu Procurador-Geral, para que manifeste, no prazo de cinco (05) dias, se 

há interesse em integrar a lide, na qualidade de litisconsorte ativo.Com a 

manifestação, certifique-se e conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 827739 Nr: 33599-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO, EMANOEL ROSA DE 

OLIVEIRA, MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA, LUCIOMAR ARAUJO 

BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO APARECIDO TURIM - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CARVALHO 

BAUNGART - OAB:15.370/MT, JOAO PERON - OAB:3060/MT, LUIZ 

ALBERTO DERZE V. CARNEIRO - OAB:OAB/MT 15.074, LUIZ ALBERTO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15.074/MT, RAFAEL CATISTE 

TENÓRIO - OAB:16331/MT, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 "Diante da desistência da inquisição de todas as testemunhas de defesa 

arroladas pelos réus Mundial Viagens e Turismo Ltda e Luciomar Araújo 

Bastos, homologo tal desistência, para que surta seus efeitos legais. No 
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mais, não havendo mais prova alguma pendente de realização, dou por 

encerrada a fase de instrução no presente feito.

 Diante da manifestação das partes presentes, autorizo a conversão das 

alegações orais por memoriais escritos, isto no prazo de 15 (quinze) dias, 

dando-se, inicialmente, vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, 

à Procuradoria do Estado.

Retornando os autos, com ou sem manifestação dos autores, o que 

deverá ser certificado, os réus deverão ser intimados para apresentação 

dos memoriais, com prazo comum de 15 (quinze) dias.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se”.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030885-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELI AMANDA GONCALVES SOUZA (EXEQUENTE)

ALEX BENEDITO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

NEMER MOHAMED REICHEMBACH FARES (EXECUTADO)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1030885-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MARIELI AMANDA 

GONCALVES SOUZA EXECUTADO: NEMER MOHAMED REICHEMBACH 

FARES Vistos etc. Ante à manifestação constante do Id. 15585870, 

determino que se intime a parte exequente por meio de seu ilustre patrono, 

para que este apresente o cálculo do débito alimentar atualizado, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Tendo em vista a informação de que o executado 

deseja oferecer meios para o pagamento do débito, designo sessão de 

mediação, para o próximo dia 27 de novembro de 2018, às 13:30 horas, a 

ser presidida por mediador certificado. Intimem-se as partes por meio de 

seus advogados. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 340037 Nr: 32963-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAESL, GHAS, MAADS, AAES, DDAS, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBDS, EDAODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - OAB:15388/MT, 

LETICIA FREITAS DA SILVA - OAB:195780, MARCUS VINICIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5982, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA 

- OAB:16.387, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 INTIME-SE o herdeiro Marcos, por meio de seu culto advogado, para que, 

se manifeste, em 05 (cinco) dias, acerca do interesse no levantamento de 

seu quinhão para pagamento do imposto devido, mediante a comprovação 

das guias.Caso não haja manifestação, no prazo acima determinado, 

remetam-se os autos ao arquivo.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1167858 Nr: 39206-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COS, CDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNMDS, EDMCDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1167858

Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Banco do Brasil realizou o 

depósito da quantia de R$ 1.786,40 (mil setecentos e oitenta e seis reais e 

quarenta centavos) – fls. 74/76.

Por outro lado, consta dos autos que o herdeiro Cleber renúncia aos seus 

direitos sobre o veículo, FIAT/STRADA ADVENTURE, placa QBB4615, 

2014/2014, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), objeto de 

contrato de alienação fiduciária.

 O ato que se pretende é denominado de ‘’renúncia translativa’’, já que se 

traduz em verdadeiro ato de doação. Sendo assim, filio-me à corrente que 

entente que a previsão do art. 1806, do Código Civil, se aplica à hipótese 

em comento, pelo que poderá o ato de disposição ser pratica por meio de 

escritura pública ou termo judicial.

Diante do exposto, intime-se o inventariante para que apresente escritura 

pública de renúncia ou para que o faça, por meio de termo judicial, 

assinado perante à Secretaria do Juízo, em 05 (cinco) dias, sob pena do 

acervo ser partilhado igualitariamente.

Na sequência, deverá o inventariante apresentar as últimas declarações e 

plano de partilha amigável, incluindo os valores depositados pelo Banco do 

Brasil, em 05 (cinco) dias.

 Com o decurso do prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos 

para decisão.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076494 Nr: 58249-13.2015.811.0041

 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: ÁSEL, GLM, DAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Alberto Lemmertz - 

OAB:59.730, Filipe Merker Britto - OAB:69.129, MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT, THASLYNNE PEREIRA - OAB:17.352E, TIAGO DE 

OLIVEIRA RUAS - OAB:88396/ RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1076494

Vistos etc.

Mantenho a decisão de fls.98 por seus próprios fundamentos, visto que, 

apesar dos argumentos de fls.99/100 acerca da existência de ação de 

Reconhecimento de União Estável, tal informação não veio aos autos, no 

prazo estabelecido às fls.94.

Acrescente-se a isso, ao fato da impossibilidade de apensamento da 

referida ação a estes autos, por estar tramitando por meio dos Sistema 

PJE.

Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que, o inventariante 

nomeado não fora intimado da decisão de fls.98, razão pela qual, 

determino a INTIMAÇÃO de Daniela Alberto Lemmertz, para que, preste 

compromisso em 05 (cinco) dias e, apresente as últimas declarações, 

atribuindo valor aos bens do espólio, acompanhadas dos documentos 

indispensáveis, assim como de plano de partilha, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se.
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Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222917 Nr: 707-53.1986.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY ALVES MACHADO, GUMERCINDO DE OLIVEIRA 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELBER COSTA 

BAIMA, para devolução dos autos nº 707-53.1986.811.0041, Protocolo 

222917, 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.: 413133 Nr: 2298-10.2010.811.0041

 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: LSNO, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDL

 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: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BRUNO CARVALHO 

DE SOUZA, para devolução dos autos nº 2298-10.2010.811.0041, 

Protocolo 413133, 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.: 1117309 Nr: 17611-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLIB, KAIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

17611-98.2016.811.0041, Protocolo 1117309, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015709-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

LUCIANO BONOMO SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015709-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUCIANO BONOMO SOARES 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, requerido por 

Luciano Bonomo Soares, devidamente qualificado nos autos. Consta dos 

autos que, o requerente é coproprietário do imóvel de matrícula nº. 

147.134 (id. 13539727), localizado na cidade de Brasília/DF, do qual 50% 

(cinquenta por cento) pertence ao seu filho, João Victor Bassan Bonomo, 

nascido em 31/01/2005 (id. 13720529), adquirido por sucessão causa 

mortis de Alessandra Cristina Bassan de Azevedo Bonomo Soares, 

genitora do adolescente. Infere-se que, o pedido decorre da inviabilidade 

de manutenção do imóvel na cidade de Brasília, e da necessidade de 

aquisição de um imóvel nesta cidade, onde possuem residência. As 

custas foram recolhidas – id. 13539791. Instado a se manifestar, o ilustre 

Ministério Público discordou do valor de venda atribuído ao imóvel, 

pugnando pela juntada de avaliação judicial ou três avaliações com 

profissionais credenciados, assim como, manifestou a necessidade de 

juntada de proposta de compra e venda do imóvel nesta cidade, nos 

termos constantes do id. 14321235. Os esclarecimentos da parte 

requerente foram prestados no id. 15002684, que vieram acompanhados 

das avaliações requeridas pelo zeloso Ministério Público. Após o 

fornecimento das avaliações, o ilustre Ministério Público se pronunciou 

favoravelmente ao deferimento do pedido, mediante depósito judicial do 

valor pertencente ao adolescente e prestação de contas – id. 15712365. 

Conforme se observa dos autos, o imóvel em questão se localiza na 

cidade de Brasília/DF, não havendo interesse da família em fixar residência 

na mesma, razão pela qual, se deu o pedido de venda. As avaliações de 

mercado do imóvel foram apresentadas pela parte requerente, variando 

entre R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) a R$ 190.000,00 (cento e 

noventa mil reais), devendo se resta a margem a ser observada pelo 

requerente, a fim de não causar prejuízo ao patrimônio do filho. Diante do 

exposto, e com amparo na manifestação Ministerial, julgo procedente o 

pedido, para autorizar a venda do imóvel de matrícula nº. 147.134, em que 

é coproprietário o adolescente João Victor Bassan Bonomo, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mediante 

depósito judicial, da quota-parte que lhe cabe. Deverá o requerente 

prestar contas da venda, em 10 (dez) dias, do recebimento do preço. 

EXPEÇA-SE o alvará. Transitada em julgado esta decisão, procedam-se às 

baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente 

de nova determinação. Custas pelo requerente. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 17 

de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 727294 Nr: 23151-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURO CARLOS DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FRANCISCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:

Nome do(a,s) Intimando(a,s):

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1067158 Nr: 54121-47.2015.811.0041

 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: LEONILDE DA SILVA, ROBSON MARCELLO DA SILVA, 

LUCIANI CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MAURICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 

- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Inventariante: Leonilde da Silva, Cpf: 27454568149, Rg: 
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1.748.505-9 SSP PR Filiação: José Sergio de Sá e Santinha Ravagnani de 

Sá, data de nascimento: 26/07/1948, brasileiro(a), natural de Bilac-SP, 

viuvo(a), aposentada, Endereço: Rua H, N° 14 Qd: 16, Bairro: São 

Gonçalo, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 829527 Nr: 35305-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDL, LPDL, LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDL, SSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Representante (requerente): Luizete de Souza 

Pinheiro, Cpf: 03465346157, Rg: 1322012-8 SSP MT Filiação: Mario 

Rodriuges Pinheiro e Maria Jose de Souza Pinheiro, data de nascimento: 

03/08/1978, brasileiro(a), natural de Tesouro-MT, , Endereço: Rua Vila 

Maria N 235, Bairro: Baú, Cidade: Cuiabá-MT

Providência a ser adotada pela parte:

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1075940 Nr: 57928-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:05

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Requerido(a): Carlos Ribeiro da Silva, Cpf: 

41790030153, Rg: 8028290 SSP MT Filiação: Jesuino Ribeiro da Silva e 

Nelita Moreira de Oliveira, data de nascimento: 22/06/1963, brasileiro(a), 

natural de Ouro verde de minas-MG, casado(a), pedreiro, Endereço: 

Avenida A, Nº 21, Qda. 30, Bairro: Tres Barras, Cidade: Cuiabá-MT

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Visto.

 Ivacir Pereira da Silva propôs Ação de Divórcio Direto em face de Carlos 

Ribeiro da Silva alegando que contraíram matrimônio em 24 de dezembro 

de 1984, sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, dessa união 

advieram 03 (três) filhos, todos maiores e capazes, não adquiriram bens, 

e encontram-se separados de fato há aproximadamente 20 (vinte) anos, 

sendo impossível qualquer reconciliação.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Com a recente alteração da Constituição da República pela Emenda 66/10, 

é possível julgar antecipadamente a lide (art. 330, inciso I, do Código de 

Processo Civil), uma vez que não há mais o requisito temporal para 

decretar o divórcio, restando como o único requisito exigido para tal, a 

comprovação da condição de casado, o que foi comprovado à fl. 13.

 Assim, nada poderá obstar a qualquer dos cônjuges requerer o divórcio, 

nem mesmo a discordância do outro, uma vez que trata-se de direito 

potestativo, que pode ser exercido pela simples declaração de vontade do 

seu titular, o que autoriza o julgamento, de plano, motivo pelo qual, não 

havendo interesse de menores, nem bens a partilhar, dispenso a citação.

 É importante registrar que a citação destina-se a dar conhecimento da 

existência da ação, para que a outra parte possa, querendo, contestar o 

pedido. Logo, limitando-se o pedido à decretação do divórcio, que é direito 

potestativo, não há nenhuma utilidade prática em proceder à citação, 

apenas mais trabalho e custos para a Justiça.

 Ante o exposto, e dispensada a manifestação do Ministério Público, pela 

ausência de interesse de incapaz, julgo procedente o pedido para, por 

meio do divórcio, desconstituir o casamento havido entre as partes, nos 

termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A requerente 

voltará a usar o nome de solteira (fl. 13).

 Tratando de ação necessária e por se tratar de pedido em que não há 

derrota de uma das partes, não há que se falar em honorários 

sucumbenciais (STJ-REsp 90.341/DF), motivo pelo qual indefiro-os.

 Por fim, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, o mandado 

de averbação. Envie ao requerido, uma via da inicial que está na 

contracapa e também fotocópia desta sentença, para conhecimento.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Defiro às partes a gratuidade da Justiça.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 12 de janeiro de 2016.

 Gilperes Fernandes da Silva

Juiz de Direito em Substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 424589 Nr: 8489-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURÉLIO LOPES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL LOPES RAMOS, ESPÓLIO 

DE CONCEIÇÃO FARIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2.883-A/MT, MARCOS GRANADO MARTINS - OAB:4484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação do inventariante para que apresente aos autos a 

certidão negativa municipal, dentro do prazo de 15 dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1135079 Nr: 25119-95.2016.811.0041

 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: MDSES, BMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT, LUISA GABRIELA DA SILVA - OAB:20078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:30

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS A QUEM POSSA INTERESSAR

Nome e cargo do digitador:Shirlei Freires da Silva

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença: Vistos Maria de Souza e Silva propôs a presente Ação de 

Interdição em face de Bartolina Maria de Souza e Silva. Relatou que a 

requerida é sua genitora, e que ela é portadora de deficiência mental 

(esquizofrenia), e em razão disso, tem seu discernimento reduzido, 

precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática dos atos da vida 

civil. À fl. 34 foi deferida a curatela provisória À fl. 54 foi determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório está encartado 

às fls. 55/58. À fl. 64 o Ministério Público opinou pela procedência do 

pedido É o relatório. D E C I D O Constata-se dos autos que a autora 

buscou a interdição da requerida, sua mãe, tendo em vista ser a mesma 

portadora de esquizofrenia indiferenciada, e em razão disso, encontra 

dificuldade para a prática dos atos mais simples do dia a dia, e necessita 

estar representada por alguém que possa lhe orientar e cuidar de seus 

interesses pessoais. Às fls. 55/58, consta relatório do estudo psicossocial 

do caso, que relata o seguinte:“b – Conclusão Psicológica: durante visita 

domiciliar e entrevistas, verifica-se que a interditada, Sra. Bartolina, é 

portadora de esquizofrenia, conforme CID F-200 diagnosticado pelos 
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médicos psiquiatra e neurologista. A idosa pareceu estar bem cuidada, em 

ambiente salutar, apresentando vínculo afetivo para com a filha Maria, 

requerente. (...).” Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado 

aos autos, não resta dúvida sobre o comprometimento cognitivo da 

requerida, deixando evidenciada a necessidade de acolhimento do pleito. 

Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente 

o pedido formulado, e por conseguinte, decreto a interdição de Bartolina 

Maria de Souza e Silva, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora definitiva à 

requerida a senhora Maria de Souza e Silva. Por fim, declaro extinto o 

processo com julgamento de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do 

Código de Processo Civil, assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público Expeça-se o necessário Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas P. I. C Cuiabá, MT, 12 de setembro de 2018Sergio Valério Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 208516 Nr: 19532-78.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLDC, NRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SEMONE LEVENTI - OAB:10854, 

RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/O

 CERTIFICO que nos termos da decisão de fls. 201 procedi ao 

desentranhamento da petição de fls. 196/198. Sendo assim, procedo a 

intimação do procurador para que proceda a retirada da mesma em 

secretaria como determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 350772 Nr: 21032-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFM, RIFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, MARCONDES EDSON FELIX MEDEIROS - OAB:7703/MT, 

OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para que seja expedido o mandado de citação aos herdeiros 

STEFANY KELLY CRUZ MEDEIROS E O MENOR LAURITO JOÃO FELIX 

CRUZ MEDEIROS, na pessoa de sua representante legal, conforme 

determinado às fls. 84/85, bem assim, proceder a intimação dos demais 

herdeiros que possuírem advogados habilitados nesta ação, para que se 

manifestem sobre as primeiras declarações e a petição de fls. 61/72, 

dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 381254 Nr: 17007-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDL, SEDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956-O, LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - OAB:11520, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar acerca da 

petição de fls. 504, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 928396 Nr: 48439-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RND

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMARA DUARTE GOMES - 

OAB:14.518 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da requerente para manifestar acerca da resposta 

ao ofíco, acostada às fls. 151/152, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216639 Nr: 302-65.1996.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ROSA NOVIS GOMES DE ALMEIDA, ANA 

ROSA OLIVEIRA GOMES MONTEIRO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEONARDO LUIS 

NUNES BERNAZZOLLI, para devolução dos autos nº 

302-65.1996.811.0041, Protocolo 216639, 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: 1033438-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA INES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JUNIOR DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 : 

1033438-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA INES DA SILVA 

REQUERIDO: CESAR JUNIOR DE CARVALHO Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, conferida 

pelo relatório médico (Id. 15720940), defiro o pedido de curatela provisória 

e nomeio a requerente Maria Inês da Silva como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer 

perante este Juízo no dia ---13 de dezembro de 2018, às 14h30min para 

ser entrevistado. Após a audiência, poderá o requerido impugnar o pedido 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se o requerido encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que o mesmo poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1034769-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALVES (REQUERENTE)

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA ALVES VIANA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 : 

1034769-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIO ALVES REQUERIDO: 

MARIA HELENA ALVES VIANA Vistos, Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Analisando a inicial e os documentos acostados, entendo 

que os documentos que acompanharam a inicial não foram suficientes 

para atestarem a situação mental da requerida, além disso, está 

desatualizado, razão pela qual, por ora, indefiro o pedido de curatela 

provisória. A questão poderá ser reapreciada na audiência de entrevista, 

que designo para o dia 13 de dezembro de 2018, às 16h30min. Cite-se e 

intime-se a requerida para comparecer perante este Juízo para ser 

entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida impugnar o pedido no 

prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1032755-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ANGELA DE LIMA PARDO (REQUERENTE)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIL ANGELA DE LIMA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO 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 : 

1032755-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DANIELA ANGELA DE LIMA 

PARDO REQUERIDO: IVANIL ANGELA DE LIMA Vistos. Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. Diante da plausibilidade do pedido, conferida 

pelo Laudo Médico, defiro o pedido de curatela provisória e nomeio a 

requerente Daniela Angela de Lima Pardo como curadora provisória, 

mediante compromisso. Cite-se e intime-se a requerida para comparecer 

perante este Juízo no dia ---13 de dezembro de 2018, às 15h00min para 

ser entrevistada. Após a audiência, poderá a requerida impugnar o pedido 

no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o art. 752 do Novo Código de 

Processo Civil. No ato da citação, o ilustre oficial de justiça deverá 

informar se a requerida encontra-se em condições de locomoção para se 

apresentar em Juízo. Com as informações, conclusos. Conste do mandado 

que a mesma poderá impugnar o pedido, contados 15 (quinze) dias após a 

realização da audiência. Cite-se mediante as cautelas e advertências 

legais. Notifique-se o Ministério Público. Sirva cópia da presente como 

mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1034810-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. V. D. M. (REQUERENTE)

V. M. S. (REQUERENTE)

V. D. M. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. I. (REQUERIDO)

 

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. 1034810-48.2018.8.11.0041 Valor da causa: $0.00 

ESPÉCIE: [Dissolução]->CAUTELAR INOMINADA (183) POLO ATIVO: Nome: 

OZIEL VIRGINIO DE MORAES Endereço: BRILHANTE, ZONA RURAL, ZONA 

RURAL, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 Nome: VALDECI MORAES 

SIQUEIRA Endereço: QUARENTA, 198, BOA ESPERANCA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78068-536 POLO PASSIVO: Nome: PARTE INEXISTENTE Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

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. 

CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça 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: 1024540-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIR LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEREIRA LEITE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSENTE 

Prazo do Edital: 02 Meses EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GILPERES FERNANDES DA SILVA PROCESSO n. 

1024540-62.2018.8.11.0041 Valor da causa: $1,000.00 ESPÉCIE: 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, DEPOIMENTO, Curadoria dos bens 

do ausente]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: JOAIR 

LOJOR RIBEIRO Endereço: RUA TRINTA E OITO, RUA 37, rua 37, CPA III, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-412 POLO PASSIVO: Nome: VALDECIR 

PEREIRA LEITE Endereço: lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO E DEMAIS INTERESSADOS, 

para tomarem ciência da decisão que declarou a ausência de VALDECIR 

PEREIRA LEITE e para manifestar o que entenderem cabível. Conforme 

Decisão Judicial disponíveil no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). DECISÃO: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024540-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaração Judicial de morte presumida Vistos, etc... Defiro os benefícios 
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de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos termos da lei. 

Observa-se que se trata de pretensão de Declaração Judicial de morte 

presumida de Valdecir Pereira Leite formulada pelo seu ex-cunhado, Joair 

Lojor Ribeiro, qualificado nos autos, onde se noticia que do relacionamento 

havido entre o Sr. Valdecir Pereira Leite e a irmã do Requerente, nasceu 

Dayanne Lojor Leite, hoje com 33 anos. Informa que sua sobrinha foi 

interditada com sequelas de retardo mental (CID F79), nos autos do 

processo n. 1083-90.2014.811.0030, código n. 45208, que tramitou junto a 

Comarca de Nobres-MT, pedido este proposto por Carlina Nogueira 

Ribeiro, avó materna. Diante dos fatos acima, afirma ser parte legítima para 

intentar a presente ação. Outrossim, esclarece que no início do ano de 

1995, o Sr. Valdecir Pereira Leite foi embora para o garimpo de 

Suriname/RR, alegando que voltaria no final do respectivo ano, deixando a 

sua esposa e filha, irmã e sobrinha do Requerente. Todavia, ressalta que 

o Sr. Valdecir Pereira Leite encontra-se desaparecido há precisamente 23 

(vinte e três) anos e 7 (sete) meses e que o mesmo deixou uma residência 

localizada nesta Capital e, diante do falecimento da irmã do Requerente e a 

interdição de sua sobrinha, a Curadora desta última, em outubro/2014, 

vendeu o imóvel ao Requerente. Diante disso, para o fim de regularizar o 

imóvel, bem como para declarar a morte presumida do Sr. Valdecir Pereira 

Leite, ajuizou a presente ação. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. O pedido inicial 

encontra fundamento em nossa legislação processual civil, quando trata 

dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mais precisamente 

no seu art. 744, in verbis: "Declarada a ausência nos casos previstos em 

lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador 

na forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei”. Do 

mestre Sílvio Rodrigues: "Duas atitudes são possíveis frente à ausência. A 

primeira, ditada pela possibilidade de o ausente estar vivo, se revela 

através da necessidade de lhe preservar os bens, tendo em vista a 

defesa de seu interesse; a segunda, encarando a possibilidade de o 

ausente ter falecido, visa a atender o interesse de seus herdeiros, que, 

por sua morte, teriam-se tornado senhores de seu patrimônio”. "Mas, quer 

esteja ele vivo, quer esteja morto, é importante considerar o interesse 

social de preservar seus possíveis bens, impedindo que os mesmos se 

deteriorem, ou pereçam" (...). "Tendo em vista essas razões, o 

ordenamento jurídico toma posição frente ao problema da ausência, 

procurando, de início, preservar os bens deixados pelo ausente, para a 

hipótese de seu eventual retorno; ao depois, transcorrido um importante 

período de tempo, sem que o ausente regresse, o legislador, 

desacoroçoado de esperar sua volta, passa a cuidar do interesse de 

seus herdeiros". (in Direito Civil, vol. 6, Saraiva, 1993, 18ª ed., págs. 

419/420). Dito isto, nomeio o Requerente Joair Lojor Ribeiro, como Curador 

Especial provisório para guarda, conservação e administração dos bens 

de Valdecir Pereira Leite, devendo prestar compromisso no prazo de 15 

(quinze) dias, expedindo-se o necessário ao exercício da 

administração/curatela. Prestado Compromisso, no prazo de 15 (quinze) 

dias deverá apresentar as declarações sobre a existência ou inexistência 

de outros bens, ou ratificar a que já tiver prestado, tomando-se por termo 

nos autos. Cumpridas as determinações acima, publique-se editais na 

forma do artigo 745 do CPC, observando a Sra. Gestora inclusive quanto 

aos prazos de publicações nos termos da lei. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se e cumpra-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES 

F E R N A N D E S  D A  S I L V A  1 4 / 0 9 / 2 0 1 8  1 8 : 1 2 : 2 9  

https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFFBVZTBB ID do documento: 15352055 

PJEDAFFBVZTBB ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, EVA MARIA DE CAMPOS, digitei. CUIABÁ, 17 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002726-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA (ADVOGADO(A))

J. E. C. D. B. (REQUERENTE)

DINIZ ALMEIDA DE BELEM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1002726-91.2018.8.11.0041 Valor da causa: 

$1,000.00 ESPÉCIE: [SUCESSÃO]->ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74) 

POLO ATIVO: Nome: DINIZ ALMEIDA DE BELEM Endereço: RUA F, 344, apt. 

103, Bloco 5, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-240 Nome: 

JOAO EDUARDO COELHO DE BELEM Endereço: RUA F, 344, apt. 103, 

Bloco 5, JARDIM ACLIMAÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-240 POLO 

PASSIVO: FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para 

tomar ciência da expedição de Alvará de Autorização Judicial nestes 

autos sob ID. 15987012. CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (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. 1035047-19.2017.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela, Direitos da Personalidade]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: LUIS CARLOS DIAS PINTO Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-050 

POLO PASSIVO: Nome: ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO Endereço: RUA 

COMENDADOR HENRIQUE, 833, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-050 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora para 

tomar ciência da expedição de alvará de autorização judicial nestes autos 

sob ID. 15887102. CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1141343 Nr: 27989-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DR, RFDMNR, DR, GFDMMA, JFDMMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDMADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o certificado às fls. 86/87, e, atento ainda à manifestação 

ministerial, fls. 88, intime-se pessoalmente o inventariante para que 

manifeste interesse neste processo no prazo de cinco dias, sob pena de 

remoção ou extinção e arquivamento, art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Após, havendo interesse de incapaz, dê-se nova vista ao 

Ministério Públicos e voltem conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1073361 Nr: 56801-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBDS, CERBT, SCWBT, KABT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o douto 

José Miguel Garcia Medina, inclusive quando é o caso de arrolamento 

comum:“No regime do Código de Processo Civil de 2015, a prova de 

quitação dos tributos não é condição para a homologação. De acordo com 

o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, basta que se intime a Fazenda 

Pública para lançamento do tributo cabível.” (...)“No caso previsto no art. 

664 do CPC/2015, o rito simplificado terá cabimento em função do valor 

dos bens apresentados para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere 

ao art. 672, parece ter havido erro de redação, pois o tema é versado pelo 

art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 

611) Pelo exposto e mais que dos autos consta, homologo por sentença, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha, fls. 

81/81v, ratificado às fls. 83, salvo erro, omissão e eventual direito de 

terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, formal 

de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou alvará(s), 

com a observância ainda de que é requisito para registro, se for o caso, a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC (art. 662), 

bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as retificações e 

anotações necessárias quanto à conversão para arrolamento sumário, 

inclusive na autuação.Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Sem custas.Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1169786 Nr: 40089-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIUZA HELEN DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT 12016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do procurador da inventariante para 

que providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, documentos para expedição 

do Formal de Partilh, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098755 Nr: 10085-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLSC, TSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA CRISANTO DE SOUZA 

GOMES - OAB:13.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO SOPHIA 

DORADO - OAB:20.343/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem sobre a 

juntada do calculo de fls. 122/125, no prazo de cinco dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 989946 Nr: 18484-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DO ESPÍRITO SANTO PÉCHE, EDITH 
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KELLY GOULART PECHE ARAGÃO, JOSE VESPASIANO PECHE, 

VANESSA GOULART PECHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AURIENE GOULART PECHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA SCALABRIN 

CAMELLO LOPES - OAB:11678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANGELA 

SCALABRIN CAMELLO LOPES, para devolução dos autos nº 

18484-35.2015.811.0041, Protocolo 989946, 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): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1028581 Nr: 36082-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDOL, AGDL, SGDL, AGDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI SUZAMAR DO 

NASCIMENTO EICKHOFF - OAB:23.782/0/MT, MARCIA CRISANTO DE 

SOUZA GOMES - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES DA SILVA NETO 

- OAB:18190/O, Marcelo Augusto Borges - OAB:6.189 OAB/MT

 INTIMO O ADVOGADO JOSE GOMES DA SILVA NETO, PARA 

DEVOLUÇÃO DO PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM SEU PODER NO 

PRAZO DE 24(VINTE QUATRO HORAS),SOB PENA DE BUSCA E 

APREENSÃO.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016196-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE INES CROZETA (REQUERENTE)

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RODRIGUES DE ABREU (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 1016196-92.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratória de Reconhecimento de União Estável post mortem Vistos, 

etc... Observa-se que intimada a Requerente, este instruiu os autos com 

cópia de sua certidão de óbito da mãe do falecido, Id n. 14071403. Assim, 

passo a análise do pedido inicial. 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. 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 05/02/2019 às 13:30 horas, 

dada necessidade de expedição de carta precatória. 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 a carta precatória 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 

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, através de sua d. patrona, para comparecer na audiência, 

bem como cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013014-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO FORNAGIERI (ADVOGADO(A))

RONALD BENEDITO NUNES GUERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DIVINA PEREIRA GUERRA (RÉU)

ATILA DIVINO PEREIRA GUERRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1013014-98.2018.8.11.0041. Ação: 

Exoneração de Encargo Alimentar. Vistos, etc... Observa-se que intimado, 

o Requerente instruiu os autos com extrato processual onde traz a 

transcrição da sentença que fixou os alimentos, Id n. 14510643, pág. 2/3. 

Trata-se de Ação de Exoneração de Encargo Alimentar proposta por 

Ronald Benedito Nunes Guerra em desfavor de Átila Divino Pereira Guerra 

e Érika Divina Pereira Guerra, todos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que restou judicialmente obrigado a pagar 

alimentos aos Requeridos no valor de R$ 1.402,06 (um mil quatrocentos e 

dois reais e seis centavos) mediante desconto de seus rendimentos de 

aposentadoria. Informa que os Requeridos estão de comum acordo com a 

presente ação conforme declaração registrada em Cartório, uma vez que 

ambos atingiram a maioridade e concluíram o ensino superior. Diante disso, 

pede a concessão da antecipação dos efeitos práticos da tutela 

exoneratória para fins de que seja suspenso o pagamento da obrigação 

alimentar. O pedido veio instruído com documentos. É o relatório. Decido. 

Com relação ao pedido formulado, entendo conveniente registrar, em 

síntese, que o dever de sustentação diz respeito ao filho menor, e 

vincula-se ao poder familiar (arts. 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 

vinculada ao pátrio poder, mas à relação de parentesco, representando 

uma obrigação mais ampla, que tem seu fundamento no artigo 1.696 do 

Código Civ i l ,  tendo como causa jur íd ica o víncu lo 

ascendente-descendente, contudo, esta obrigação alimentar esta sujeita 

aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do 

alimentante (Art. 1.694, § 1º do CC). Vê-se que não há que de se 

confundir as obrigações alimentares. Com a aquisição da maioridade, faz 

presumir não mais necessitar o alimentado do pensionamento. Muito 

embora tendo conhecimento de entendimentos contrários, de que a 

maioridade, por si só, não é capaz de desobrigar os pais, não implicando 

na imediata cessação do dever de alimentar, no caso em exame, diante da 

documentação juntada, estou convencido da desnecessidade da 

continuidade do pensionamento, devendo ser aplicada a regra comum ao 

parentesco, ou seja, a de que devem os alimentados demonstrarem, 

através de ação própria, a sua efetiva necessidade. Aliás, neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FILHOS MAIORES DE IDADE. TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 273 E 333 DO CPC. PRECEDENTES. Implementada a 

maioridade, incumbe ao filho maior e capaz demonstrar a persistência da 

necessidade de receber alimentos dos genitores, considerando que cessa 

a presunção da necessidade. Situação de fato que autoriza, 

excepcionalmente, a suspensão da exigibilidade da obrigação alimentar em 

antecipação da tutela, de acordo com os requisitos exigidos no art. 273 do 

CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068200617, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 16/03/2016) Relevante 

consignar ainda, que, no caso em exame, não há perigo de 

irreversibilidade, pois, por ora, será apenas suspenso o pagamento dos 

alimentos até decisão final, podendo tal decisão ser revogada a qualquer 

tempo. Pelo exposto, e mais que dos autos consta, considerando a 

maioridade alcançada pelas Requeridas, e ainda, a possibilidade de 

revogação ou modificação, com fundamento no artigo 300 e parágrafos do 

CPC, concedo o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar 

a suspensão imediata dos pagamentos dos alimentos diretamente aos 

Requeridos, até ulterior deliberação. Oficie-se ao empregador do 
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Requerente para que suspenda ao desconto dos alimentos em favor das 

Requeridas, conforme acima decidido. Considerando que a ação revisional 

ou de exoneração de alimentos deve seguir o mesmo procedimento da 

ação de alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), designo audiência de tentativa 

de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23/11/2018 às 15:30 

horas. Citem-se os Requeridos do inteiro teor da ação e intimem-se as 

partes, o Requerente através de sua d. patrona, para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do 

Requerente em extinção e arquivamento do feito e dos Requeridos em 

confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderão os 

Requeridos contestarem, desde que o façam por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e prolação de 

sentença. Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003410-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA DE SOUSA LIMA PULCHERIO (REQUERENTE)

SANDRA DE SOUSA LIMA PULCHERIO (REQUERENTE)

RACHEL DE SOUSA LIMA PULCHERIO (REQUERENTE)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (ADVOGADO(A))

felipe santows pulcherio (INVENTARIADO)

NUBIA GEORGIA OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

AYRTON PULCHERIO FILHO (INVENTARIADO)

ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003410-50.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Procedeu-se a abertura deste inventário 

convertido para arrolamento sumário, em face do óbito do de cujus Airton 

Pulcherio Filho, tendo como inventariante nomeada a Requerente Livia de 

Sousa Lima Pulcherio Monteiro, Id 4850858, objetivando a homologação do 

plano de partilha amigável apresentado nos autos, Id 15701464. A inicial 

foi instruída com documentos, complementados mediante a comprovação 

de inexistência de registro de testamento em nome do de cujus, Id 

5520609. No Id 15701456, é ratificado o pedido de homologação do plano 

de partilha, com a conversão do inventário para arrolamento sumário. É a 

síntese. Decido. Conforme relatado trata-se de inventário pelo rito de 

arrolamento sumário, por não haver divergência, e, preenchidos os 

requisitos legais do art. 659 do Código de Processo Civil. Assim sendo, é 

possível a imediata conclusão do processo, com a prolação de sentença e 

efetiva prestação jurisdicional, mesmo porque, nos termos do art. 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Menciono, ainda, como respaldo, a jurisprudência do e. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “...ARROLAMENTO DE BENS...No caso, 

apenas após o trânsito em julgado da sentença de homologação da 

partilha e da lavratura do formal de partilha é que será intimado o fisco 

para proceder o lançamento do tributo devido, porém, condicionado o 

registro-transferência dos bens a comprovação do pagamento dos 

tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória da partilha, a 

parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o recolhimento 

dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo ao erário e 

nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) E mais: “PROCESSUAL CIVIL – 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO 

SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS 

– DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) Se não bastasse, como bem explica o 

douto José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...)(in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, homologo por sentença, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos o plano de partilha amigável, Id 15701464, salvo erro, 

omissão e eventual direito de terceiro. Decorrido o trânsito em julgado, e, 

desde que confirmado o pagamentos das custas/taxas, expeça-se o 

necessário, formal de partilha, certidão de pagamento, carta de 

adjudicação e/ou alvará(s), com a observância ainda de que é requisito 

para registro a comprovação de pagamento ou isenção de tributos e de 

inexistência de débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e 

Federal), pela via administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, 

do CPC (art. 662), bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as 

retificações e anotações necessárias quanto à conversão para 

arrolamento sumário. Atendidas as determinações supra, cientifique a 

Fazenda Pública “para lançamento administrativo do imposto de 

transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 659 § 2º 

CPC). Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos com as 

cautelas de estilo, anotações e baixas. Custas nos termos da lei. 

Cumpra-se, com a observância das formas e prazos legais. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013323-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO (REQUERENTE)

FELIPE SANTOS PULCHERIO (REQUERENTE)

LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS (ADVOGADO(A))

LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE (ADVOGADO(A))

LIVIA DE SOUSA LIMA PULCHERIO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013323-56.2017.8.11.0041 Ação: 

Remoção de Inventariante Vistos, etc... Trata-se de pedido de Remoção de 

Inventariante, formulado por Alessandra Regina Santos Pulcherio e Felipe 

Santos Pulcherio, em face de Livia de Souza Lima Pulcherio, Id 6747367, 

objetivando removê-la do encargo de inventariante nos autos do 

inventário, sob o nº. 1003410- 50.2017.8.11.0041, desta 4ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões. Ocorre que, observa-se no Id 

15701158, os interessados/herdeiros, chegaram a uma composição 

amigável, a fim de converter o inventário para o rito de arrolamento 

sumário, com a homologação do acordo apresentado nos autos principais, 

onde consignado, ainda, a desistência deste pedido de remoção de 

inventariante. É a síntese. Decido. Considerando que conforme relatado, 

houve a desistência deste pedido, mediante anuência dos 

interessados/herdeiros, impõe-se, portanto, a extinção do feito, nos 

termos do art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente pedido. Custas, que houver, nos 

termos da lei. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões
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Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006086-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

JESSICA GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON ANTONIO SILVA LARA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM 

A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 03/12/2018 ÀS 

15:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 17 de outubro de 2018. RAILDA 

EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028014-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. M. (AUTOR(A))

L. A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. S. M. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - 698.047.611-49 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR O 

REQUERENTE, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO 

DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA RECOLHER AS DILIGÊNCIAS DO 

MANDADO DE CITAÇÃO E CARTA PRECATÓRIA, A FIM DE CITAR A 

REQUERIDA E INTIMAR O REQUERENTE PARA AUDIÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015809-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMMELLA ANDRADE BAPTISTA DA CUNHA (EXEQUENTE)

Rosane Costa Itacaramby (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ROGERIO GOUVEIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas aos meses de março, abril e 

maio de 2.018, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, não provar 

que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a impossibilidade 

absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), 

além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) 

ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 

528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o cumprimento da pena não 

o exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 

7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem 

de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta 

o devedor que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, 

podendo, eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios 

da prática do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido 

juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 760901 Nr: 13294-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJDS, AMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JWDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN 

- OAB:14222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMILSON NOGUEIRA 

MOREIRA - OAB:6491-B/MT

 Vistos, etc.

Código: 760901

Este processo por seu objeto deverá tramitar em segredo de justiça, 

conforme preceitua o art. 189, II, do Código de Processo Civil, e, em razão 

disto a Senhora Gestora deverá agir com as cautelas necessárias.

Proceda-se com a retificação na capa dos autos, por se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, invertendo-se os polos da ação.

 Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC.

 Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus 

requisitos.

 Primeiramente, proceda-se o desentranhamento da petição de fls. 350 e 

documentos (fls. 351/353), petição de fls. 354 e documentos (fls. 355/356) 

e petição de fls. 357 e documentos (fls. 358/359), mediante a entrega ao 

advogado subscritor, a fim de que proceda com a juntada ao Processo n.º 

1023059 – 98.2017.8.11.0041. (Cumprimento de Sentença).

 Intime-se pessoalmente a parte Executada, para que cumpra com os 

termos da Cláusula Terceira (visitas ao filho menor) do acordo realizado 

às fls. 329/329 – verso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), podendo apresentar defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 536, § 4.º do C.P.C.).

 ADVIRTO o Senhor Jose Wagner dos Santos e a Senhora Albetina Maria 

Jales quanto à alienação parental, que no Brasil foi editada, em 26 de 

agosto de 2010, sob o nº 12.318., que tem por finalidade proteger a 

criança das possíveis vinganças entre os genitores.

No site do Tribunal de Justiça deste estado (http://www.tjmt.jus.br) 

encontra-se a cartilha referente ao assunto, sendo de extrema 

importância colacionar alguns conceitos aos genitores do menor.

Considera-se ato de Alienação Parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um 

dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 

sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que 

cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

A Alienação Parental é uma forma de abuso psicológico que, se 

caracteriza por um conjunto de práticas efetivadas por um genitor (na 

maior parte dos casos), denominado alienador, capazes de transformar a 

consciência de seus filhos, com a intenção de impedir, dificultar ou 

destruir seus vínculos com o outro genitor, denominado alienado, sem que 

existam motivos reais que justifiquem essa condição. Porém, não são 

apenas os genitores que podem alienar, mas qualquer parente ou outro 

adulto que tenha autoridade e responsabilidade pela criança ou 

adolescente.

Formas de alienação

São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos assim 

declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 
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com auxílio de terceiros:

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 

exercício da paternidade ou maternidade.

II - dificultar o exercício da autoridade parental.

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar.

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 

sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações 

de endereço.

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou 

contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança 

ou adolescente.

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 

dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, 

com familiares deste ou com avós.

E quanto a atos desta forma, caracterizados atos típicos de alienação 

parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou 

adolescente com genitor, sem prejuízo da responsabilidade civil ou 

criminal, segundo a gravidade do caso, poderá o juiz:

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;

III - estipular multa ao alienador;

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão;

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.

Por fim, designo audiência de tentativa de conciliação a ser realizada em 

30/10/2018, às 17:45 horas.

Intimem-se as partes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1017194 Nr: 30655-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20.935

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE INTIMAR AS PARTES, 

NA PESSOA DOS SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 

ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA AVALIAÇÃO, DE 

FLS.131/135, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1165956 Nr: 38344-85.2016.811.0041

 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: ECCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO OLIVEIRA LOPES - 

OAB:13518-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1165956

Expeça-se mandado de averbação, via malote digital, a fim de efetivar a 

decisão proferida às fls. 129/130.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372713 Nr: 9168-08.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. G. P. M, E. C. F. R. P, LAURA FRANÇA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS REIS PEREIRA

 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:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA FRANÇA MARTINS, Cpf: 

72787996191, Rg: 1476290-0, Filiação: Rafael da Costa Martins e Valeria 

de França, data de nascimento: 16/01/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 9222-1954. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de alimentos interposta por Laura 

França Martins em desfavor de Fábio dos Reis Pereira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a parte Exequente, 

para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser localizada, 

determino desde já sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e voltem 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77676 Nr: 7722-14.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES SOUZA, ELIANE RÉGIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE LIMA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT, DR. ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998, MANOEL 

OURIVES FILHO - OAB:641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL ALVES SOUZA, Filiação: Eliane 

Régia Alves e Dante Lima Souza, brasileiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO dos exequente, para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de prestação alimentícia interposta 

por Eliane Régia Alves em desfavor de Dante Lima Souza.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosVerifico que o 

credor obteve a maioridade civil.Desse modo, declaro suspenso o trâmite 

processual e determino a intimação pessoal dos Exequentes, para 

regularizarem suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo 

Código de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, 

expeça-se edital a fim de intimarem os Exequentes para regularizarem 

suas representações processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de setembro 

de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457190 Nr: 27592-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. F. L., NATALIE FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO JOÃO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - OAB 5332- A - 

OAB:5332-A/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437, JORGE 

JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSE PATROCINIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, 

VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862-A

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NATALIE FERREIRA LIMA, Cpf: 

99704919115, Rg: 1320512-9, brasileiro(a), solteiro(a), doméstica. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de execução de prestação alimentícia interposta 

por Natalie Ferreira Lima em desfavor de Aparecido João de Lima.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 457190Determino a intimação 

pessoal da exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372736 Nr: 9441-84.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON JÚLIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENNY CLEIDE TAVARES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3.574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, SILVANA MARIA DA SILVA - OAB:9571/MT

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HELTON JÚLIO DA SILVA, Cpf: 

82283540100, Rg: 1014122-7, Filiação: Alzira Emilia da Silva, data de 

nascimento: 11/08/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

gerente de superm., auxiliar de produção. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de investigação de paternidade, cumulada 

competição de herança com pedido liminar interposta por Helton Julio da 

Silva contra Genny Cleide Tavares Ferreira.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Determino a intimação pessoal da 

requerente,para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na eventualidade de não ser 

localizada, determino desde já a intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique – se e 

encaminhem –se os autos ao MP.Por fim, conclusos.Intime – se. Cumpra – 

se.

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, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917178 Nr: 41554-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KWFM, IRLENE FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN TADEU MATIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IRLENE FERNANDES DA SILVA, Cpf: 

00402067185, Rg: 1217619-2, Filiação: Gilmar Jorge da Silva e Margarida 

Fernandes da Silva, data de nascimento: 18/04/1981, brasileiro(a), natural 

de Belo Horizonte-MG, solteiro(a), manicure, Telefone 3667 5264. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Título Judicial interposta por Irlene 

Fernandes da Silva em face de Jean Tadeu Matias.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a representante 

legal da parte Exequente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Ministério 

Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 de 

novembro de 2017.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48484 Nr: 11127-92.2001.811.0041

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDENICE VIEIRA DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILZA MARIA DE BRITO SILVA - 

OAB:1669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAIMUNDO ALVES 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 11127-92.2001.811.0041, Protocolo 

48484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 260 de 551



medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1165437 Nr: 38105-81.2016.811.0041

 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: JVRM, ERR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192, NPJ - ICEC - OAB:ICEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIANA VIEIRA DE 

MELO GOMES ALMEIDA, para devolução dos autos nº 

38105-81.2016.811.0041, Protocolo 1165437, 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.: 720106 Nr: 15547-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYT, RYHT, LUZIA PAULA MINEKO DE ANDRADE 

HOSOGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON LIMA TADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

15547-91.2011.811.0041, Protocolo 720106, 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.: 733105 Nr: 29331-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAG, NAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

29331-38.2011.811.0041, Protocolo 733105, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1030844-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. P. F. D. A. (ADVOGADO(A))

J. D. (ADVOGADO(A))

M. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. L. R. (RÉU)

A. A. L. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSILENE BENEDITA LEMES DE SANTANA OAB - 705.553.621-91 

(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 1030844-77.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15476383, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 08/11/2018, às 16:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1023582-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR FREITAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023582-76.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15035174, bem como 

para comparecer à audiência de entrevista designada para o dia 

31/10/2018, às 16:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público. Ainda, nos termos 

da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito 

de diligência do Oficial de Justiça, por meio da emissão de guia através do 

site do TJMT, carreando aos autos a guia e o respectivo comprovante de 

pagamento, a fim de dar cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 

17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008750-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYSE CRISTIANE MOURA COSTA GONCALVES (REQUERENTE)

MICHELE CRISTINA SIQUEIRA MOURA (REQUERENTE)

JOSIELE AMORIM VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008750-38.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

respostas aos ofícios expedidos nos autos, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas 

se manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008724-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORREA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008724-40.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

respostas aos ofícios expedidos nos autos, impulsiono os autos para 

intimar a parte requerente a fim de, querendo e no prazo legal, sobre elas 

se manifestar e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006173-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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R. B. B. (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

CAROLINA BORGES BASTOS (REQUERENTE)

MARCIA BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BORGES BASTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI SILVA BASTOS (INVENTARIADO)

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 1006173-87.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista as 

respostas ao ofício expedido nos autos, impulsiono os autos para intimar a 

parte Inventariante a fim de, no prazo legal, sobre elas se manifestar, bem 

como para se manifestar atendendo a decisão de ID 13336639. Cuiabá/MT, 

17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027358-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA (ADVOGADO(A))

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI (ADVOGADO(A))

SINOBILINO MANO DE CARVALHO FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA COSTA CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1027358-84.2018.8.11.0041 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 

15889708 - "VISTOS, ETC. Considerando a notícia de que a requerida não 

se encontra mais internada, entendo necessária a designação de 

audiência para a entrevista da interditanda, nos termos do artigo 751 do 

CPC/2015, a qual designo para o dia 21 de novembro de 2018, às 

15h00min. De outro viés, ante o teor da certidão de ID. 15807324, intime-se 

o autor para que informe nos autos o local em que a requerida poderá ser 

localizada, no prazo de 5 dias. Acaso decorrido in albis, intime-se 

pessoalmente o autor, para que se manifeste em prosseguimento no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção da demanda. O requerente também 

deverá esclarecer nos autos acerca da aquisição do veículo Novo Tiguan 

Allspace CL, placa QCZ2600, Renavam 01166633052, com alienação 

fiduciária em favor do Banco Volkswagen S.A., adquirido em 21.9.2018 

em nome da curatelanda, eis que, na ocasião, não havia assinado o termo 

de curatela, todavia, responsável pela gestão da pessoa e do patrimônio 

da requerida. Por fim, considerando que o presente não tramita em 

segredo, indefiro a habilitação vindicada no ID. 15604671. Às 

providências." Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012950-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

STHEFANY GONÇALVES NÉRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO NÉRIS POHÚ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15500845, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 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: 1028783-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. P. R. (AUTOR(A))

K. C. A. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. N. (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 1028783-49.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15455996, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 13:40 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 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: 1028706-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. S. D. S. S. (ADVOGADO(A))

M. D. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. E. Q. (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 1028706-40.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15817286, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

18/12/2018, às 17:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018705-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. A. F. (REQUERENTE)

L. A. P. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. C. (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 1018705-93.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15200440, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

29/11/2018, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 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: 1030790-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. R. (AUTOR(A))

A. R. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. C. (RÉU)
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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 1030790-14.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15482405, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 22/11/2018, às 16:40 horas, neste Fórum da Capital, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de seu advogado e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando sua ausência em 

extinção e arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020490-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MARCELINO DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GALDINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOÃO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15534188, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030825-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. M. (ADVOGADO(A))

C. H. K. J. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. K. M. K. 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 1030825-71.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15436826, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

11/12/2018, às 14:00 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030026-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. C. (AUTOR(A))

I. L. B. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. P. (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 1030026-28.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado (a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15467621, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

13/12/2018, às 14:20 horas, neste Fórum da Capital, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC). Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015618-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. P. L. P. (REQUERENTE)

J. C. C. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15739342, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034533-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ABDEL DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FARID ABDEL HAG MUHAMED MUSTFÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NAIR CARVALHO DUARTE (TESTEMUNHA)

EULINDA DUARTE RIBEIRO (TESTEMUNHA)

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. 1034533-32.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Cumpra-se na 

forma deprecada, servindo a cópia de mandado. Para tanto, designo o dia 

14 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027523-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARCIA APARECIDA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

EMMANUEL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO YOSHIAKI ASSATO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15593507, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029686-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. C. M. F. R. (ADVOGADO(A))

M. A. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 
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SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

15588804, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, ressalvando que, não 

havendo manifestação/impulso à missiva no prazo de 30 dias, a precatória 

será devolvida independentemente de cumprimento, no termos do art. 393 

da C.N.G.C.. Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 876906 Nr: 14731-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDOP, GADOP, APPJ, AAOP, PHDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERARDO GOMES - 

OAB:3587/MT, DANYELE APARECIDA GOMES AQUINO - OAB:9.140/MT, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22.449, PATRÍCIA DANIELA 

MORAIS GOMES DA SILVA - OAB:8829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14731-07.2014 (Cód. 876906)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido formulado à fl. 54.

Procedida a pesquisa, no sistema conveniado ao TJMT (TRE), a fim de 

obter o atual paradeiro do executado, foi encontrado um endereço, 

conforme extrato em anexo.

 Em decorrência, expeça-se o necessário para sua intimação, nos termos 

da decisão de fl.35.

Ciência ao Ministério Público.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265664 Nr: 23413-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPN, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - 

OAB:21235/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 23413-29.2006 (cód. 265664)VISTOS, ETC.Trata-se de 

Cumprimento de Sentença, pelo procedimento do art. 528 do CPC (prisão), 

ajuizado por Giulio Pietro Pécora Neves, representado por Angélica Leite 

Pecora, em face de Gonçalo Neves Botelho, todos qualificados nos autos. 

O executado fora devidamente intimado para efetuar o pagamento do 

débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob 

pena de ser-lhe decretada a prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do 

CPC, conforme certidão juntada à fl. 123-v, todavia, deixou transcorrer in 

albis o prazo assinalado para se manifestar, (fl. 125).A representante 

legal do exequente informou que o executado permanece inadimplente e, 

pugnou pela decretação da prisão civil do requerido, a fim de compelí-lo ao 

adimplemento da obrigação alimentar, fls. 126/127.O . 1, o que deverá ser 

expressamente consignado no alusivo documento.Pretendendo o 

executado o pagamento, para obstar a prisão ou obter a sua soltura caso 

já tenha sido preso, deverá pagar o valor informado pelo exequente, o 

qual constará no mandado de prisão e mais as parcelas vencidas até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 309 do STJ e § 7º do art. 528 do CPC); 

ou ainda, comprovar que o fez.Para tanto, determino que se expeça 

mandado de prisão civil, devendo, quando do seu cumprimento, o 

executado ficar separado dos demais presos.Todavia, caso o executado 

não seja encontrado no endereço informado nos autos, manifeste-se o 

exequente em prosseguimento.Por fim, expeça-se a certidão da dívida e 

encaminhe-se para protesto, nos termos do disposto no § 1º do art. 528 

d o  C P C . C i ê n c i a  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . I n t i m e m - s e . À s 

providências.Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1316955 Nr: 12403-65.2018.811.0041

 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: JOSEANE LACERDA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE DA SILVA MINETUMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROMUALDO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:24.373, MARCEL LEONARDO OBREGON LOPES - 

OAB:233.362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 12403-65.2018 (cód. 1316955)VISTOS, ETC.Trata-se de 

Embargos de Terceiro cc. Pedido Tutela Antecipada opostos por Joseane 

Lacerda de Brito, em razão da constrição havida em veículo objeto de 

cumprimento de sentença nos autos 27327-62.2010.811.0041 (cód. 

456651).Ressai da inicial que, nos autos suso mencionados, a embargada 

Rosane da Silva Minetuma pleiteou o bloqueio de bens havidos em nome 

de Jackson Ricardo Martins Gonçalves, ocorrendo a constrição do veículo 

Citroen C3 GLX 1.4 FLEX, Placa DJO 6806.Afirma a embargante que, 

embora o citado veículo esteja em nome de Jackson Ricardo, este nunca 

lhe pertenceu, pois, a embargante é a legítima proprietária do bem 

móvel.Ao final, postula a concessão de tutela antecipada de urgência para 

cancelamento da restrição que recai sobre o veículo Citroen C3 GLX 1.4 , 

como também, vislumbro a possibilidade de ocorrência de perigo de dano 

inverso, na medida que o veículo constrito esta incluído em rol de bens 

objeto de ação de cumprimento de sentença nº 27327-62.2010.811.0041 

(cód. 456651), e a antecipação de tutela poderá prejudicar a parte autora 

naquela ação. Outrossim, não constato o perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão, podendo, aguardar a tramitação normal do processo, 

em observância ao direito do contraditório e da ampla defesa.Desta feita, 

com fulcro no artigo 300, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência 

pretendida.Por conseguinte, citem-se Rosane da Silva Minetuma e Jackson 

Ricardo Martins Gonçalves, através de seus patronos constituídos no 

autos principais para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do nos termos do art. 679 c/c §3º, art. 677, 

ambos do CPC.Às providências.Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.Elza 

Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 739377 Nr: 36021-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGDS, JRMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4939, Denezio Pio da Silva - OAB:14087/MT

 Processo n. 36021-83.2011 (cód. 739377)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que a exequente não outorgou poderes 

para a n. causídica que lhe assiste realizar levantamento de valores, 

razão pela qual, deverá aportar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informações sobre conta bancária de titularidade da autora

Com a informação nos autos, defiro a pretensão de fls. 155/156, e 

determino a expedição de ofício ao Exército Brasileiro a fim de que sejam 

realizados os descontos mensais nos termos da decisão de fls.129/130-v.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 456651 Nr: 27327-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denezio Pio da Silva - 

OAB:14087/MT, FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 Processo n. 27327-62.2010 (cód. 456651)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que a exequente, à fl. 296, pugnou pela 

dilação de prazo para devolução do mandado de penhora, avaliação e 

remoção expedido à fl. 282.

Embora este juízo não tenha expressamente deferido a pretensão, já 

passaram-se mais de 02 (dois) meses, tempo mais que suficiente para 

obter retorno do referido mandado.

Desta feita, determino a expedição de ofício ao Gestor Administrativo da 

Central de Mandados da Capital a fim de obter informações acerca do 

cumprimento do mandado de fl. 282, bem assim quanto à adoção das 

providencias inscritas no art. 658 da C.N.G.C.

Com a resposta nos autos, intime-se a exequente a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se, sob pena de arquivamento.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1062157 Nr: 51951-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRS, SRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA RIVAROLA ROCHA - 

OAB:5.896/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 204, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1293317 Nr: 5932-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAdS, DDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES - 

OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão negativa de fl. 16, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

ressalvando que, não havendo manifestação/impulso à missiva no prazo 

de 30 dias, a precatória será devolvida independentemente de 

cumprimento, no termos do art. 393 da C.N.G.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 909404 Nr: 36413-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSXDS, DNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDSX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16.437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3.830, NAIME 

MARCIO MARTINS MORAES - OAB:3847 MT, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Certifico que, intimada da decisão de fl. 182 via DJE nº 10184, de 

23/01/2018 e publicado no dia 24/01/2018, a exequente deixou transcorrer 

o prazo sem se manifestar.

Certifico que até a presente data não houve resposta acerca dos ofícios 

de fl. 185/189.

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo 

legal, se manifestar informando se está percebendo os alimentos 

eventualmente descontados, bem como para dar prosseguimento ao 

presente feito, e, após, para irem conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1051792 Nr: 47328-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - 

OAB:4107

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

47328-92.2015.811.0041, Protocolo 1051792, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030270-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. F. X. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ELZA 

Y A R A  R I B E I R O  S A L E S  S A N S A O  P R O C E S S O  n. 

1030270-54.2018.8.11.0041 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: GILDA SOUZA 

NEVES POLO PASSIVO: OSMAR FRANCISCO XAVIER FINALIDADE: 

efetuar a citação do polo passivo, apara que tome conhecimento da 

presente ação, bem como a sua INTIMAÇÃO para audiência de conciliação 

designada para o dia 04/12/2018 às 14:00 horas, oportunidade em que 

deverá comparecer portando todos seus documentos pessoais e 

acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A 

de que a audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões 

quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, 

do CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida 

poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas 

as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo 

contestada a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de Divórcio na qual a autora afirma, 

em síntese, que se casou com o requerido em fevereiro de 1995; que da 

união nasceram 3 filhos, hoje maiores; que o casal está separado de fato 

há 5 anos; e que não adquiriram bens a partilhar, requerendo, ao final, a 

procedência do pedido, com a decretação do divórcio. DESPACHO/ 

DECISÃO: ID 15436814 - "VISTOS, ETC. Vislumbro que a parte autora 

pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, encartando aos 

autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se dos documentos 

carreados que, a princípio, possui insuficiência de recursos para pagar as 

custas, demais despesas processuais e honorários de sucumbência, nos 

termos do art. 98 do CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. 
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Outrossim, tendo em vista que as ações que versem sobre casamento, 

separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, 

alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem tramitar em 

segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do NCPC, determino que 

o presente feito seja processado em segredo de justiça. Prosseguindo, 

trata-se de Ação de Divórcio Direto Litigioso, a qual será processada em 

conformidade com o art. 693 e s.s. do Código de Processo Civil. Na 

sequência, com fulcro no artigo 695 do CPC, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 4 de dezembro de 2018, às 14h00min. 

Por conseguinte, vislumbro que a requerente pleiteou a citação do 

requerido, via edital, vez que alega estar o mesmo em lugar incerto e não 

sabido. No entanto, considerando que a citação por edital apenas pode 

ser efetivada após realizada tentativas para localização do envolvido, foi 

realizada pesquisa de endereço pelo SIEL, a fim de obter o atual paradeiro 

do requerido, todavia, restou a mesma infrutífera, conforme extrato 

encartado ao presente. Em decorrência, defiro a citação do requerido 

mencionado, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que tome 

conhecimento da ação e, compareça a audiência supra designada, 

acompanhado de seus advogados/defensores públicos. Decorrendo o 

prazo assinalado e não sendo constituído advogado para promover a sua 

defesa, desde já, nomeio como curador especial ao demandado citado por 

edital, nos termos do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a 

Defensoria Pública, na pessoa da i. Defensora da parte adversa, que 

deverá ter vistas dos autos para ciência da nomeação, bem assim para 

requerer o que entender de direito. Cite-se o requerido na pessoa de sua 

curadora especial, ora nomeada e intimem-se as partes com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação supra designada, acompanhada de seu advogado/defensor 

público (art. 695, §§ 2º, 4º, ambos do NCPC). Ademais, ressalto que o 

mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º, do 

NCPC), bem assim a ressalva que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, 

§8º, do referido diploma legal. De outro viés, caso não haja acordo entre 

as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento 

comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal 

de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da audiência ou do 

protocolo do pedido de cancelamento do ato, eventualmente apresentado 

pela requerida no lapso legal, caso a parte autora tenha manifestado o 

desinteresse em sua realização, além das advertências do artigo 344 do 

Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Às 

providências." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CARLOS HENRIQUE SALIES RIBEIRO, digitei. CUIABÁ, 17 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 Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029237-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TESTA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIX LAUTOM MARQUES DA SILVA (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em 

epígrafe, abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. 

DECISÃO:" Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos 

autorizadores da antecipação, indefiro a liminar pleiteada nesta ação 

mandamental. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030462-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO ATTIE CALIL JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para 

comparecer na secretaria Unificada de Fazenda Pública, e assinar TERMO 

DE FIEL DEPOSITÁRIO, conforme decisão proferida nos autos, a seguir 

transcrita: "Assim, restam-se comprovados os requisitos autorizadores 

para concessão da tutela de urgência, razão pela qual DEFIRO 

PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA para o fim de determinar a imediata 

liberação das mercadorias da Impetrante, constantes do termo de 

apreensão e depósito nº 1130927-3. Nos termos do art. 159, do CPC, 

nomeie-se a requerente depositária fiel do referido produto, sob as penas 

da lei (Art. 161, parágrafo único, do CPC). Assinado o termo, expeça o 

mandado correspondente. Cite-se o requerido para, querendo contestar a 

ação no prazo legal. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência, em regime de plantão. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO". OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029825-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. S. (REQUERENTE)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SIVIRINO DA SILVA SATHLER OAB - 031.666.927-03 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 
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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), o valor referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT, comprovando nos autos, para fins de 

notificação da autoridade coatora. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028176-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSDRAN ISIDORO DANTAS (REQUERENTE)

ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade REITERAR a 

intimação da parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em 

epígrafe, abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às 

despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"DEFIRO A PARCIALMENTE A LIMINAR para o fim de DETERMINAR que a 

autoridade coatora libere as mercadorias apreendidas no TAD de n°. 

1136087-8, somente no concernente aos bens descritos na DANFE 5288, 

6538 e 0004, bem como os veículos e documentos eventualmente 

apreendidos com relação ao mesmo termo de apreensão e depósito. Fica 

consignado que a presente medida destina-se apenas e tão-somente à 

liberação das mercadorias, não havendo qualquer suspensão do crédito 

tributário apurado ou que será apurado no tocante aos autos de 

apreensão"

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026746-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS SAARA S.A. EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038841-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO DE MATOS (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificado, 

para requerer o que entender 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015359-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

RODANDO TRANSPORTES LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030731-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACYR DA SILVA REZENDE (AUTOR(A))

ESLY GERALDO PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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: 1035335-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA VIEIRA (REQUERENTE)

DANIEL FRANCISCO FELIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para tomar 

CIÊNCIA da decisão abaixo transcrita: Ante ao exposto, DECLINO da 

competência para conhecimento e julgamento da presente lide em favor do 

juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital. 

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO 

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: 1012042-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

FELIPE LOHMANN (REQUERENTE)

FABIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

GENILDO ROBERTINO REGIS (REQUERENTE)

EDEMILSON JHONATAN DE BRITO (REQUERENTE)

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

WILLIMIS ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

DIMY TOMAS COELHO DE SOUZA (REQUERENTE)

WILLIAN LEANDRO LEITE (REQUERENTE)

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOSE NILTON RODRIGUES MARTINS (REQUERENTE)

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO (REQUERIDO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, querendo, impugnar a 

contestação apresentada pelo IBADE no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035381-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA LEMES DE MORAES (IMPETRANTE)

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1035381-19.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: VALQUIRIA LEMES DE 

MORAES IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Analisando 

detidamente o caderno processual, verifico a necessidade da parte 

impetrante viabilizar a emenda a inicial, mediante a juntada do certificado 

de registro e licenciamento de veículo e do extrato de multas. Assim, 

intime-se a impetrante para viabilizar a emenda a inicial, no prazo de até 15 

(quinze) dias, sob pena em lei (art. 321, CPC). Materializada a emenda da 

inicial e/ ou decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e após 

conclusos para ulteriores de direito. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1007085 Nr: 26376-92.2015.811.0041

 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: JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Homologo a desistência da probatória encimada. Dou por finda a instrução 

processual e tendo em vista o requerimento encimado do autor, com o qual 

anuiu o requerido, converto as alegações finais em memoriais, que 

deverão ser apresentados pelas partes no prazo sucessivo de 15 dias. 

Vindo aos autos tal manifestação dos litigantes, ou decorrido o prazo para 

tanto, o que deverá ser certificado pela serventia, conclusos. Saem os 

presentes intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843174 Nr: 47113-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE DE 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, COORDENADOR GERAL DE 

FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, PROCURADORIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Desse modo, demonstrada a necessidade de dilação probatória que o 

caso requer, seja para realização de perícia, 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. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919083 Nr: 42811-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZANIEL FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Autos nº. 919083 - Procedimento Ordinário

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal Federal, nos autos do Recurso 

Extraordinário n. 905357, determinou a suspensão de todos os processos 

que abordem a matéria repetitiva encetada no presente feito (Tema 864), 

determino o sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria 

posta à liça, ficando a cargo das partes informar acerca do referido 

julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850833 Nr: 53853-61.2013.811.0041

 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: KLEBER NOVAES SANTA ROSA, ODNILSON BORDON, 

DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA, JOSÉ FERINO DE SOUZA, MARCELO DE 

JESUS FONSECA, CRISTIAN COELHO CANO, RUITENALDO SILVA SOUZA, 

CARLA LUISA GIRARDI, EDMAR GUIMARÃES DE ARAUJO, MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA GIRATTO, MIRTES APARECIDA FIM, ROSANA 

MIRANDA DE ARAUJO, SILVANA DO LAGO ALBUQUERQUE, ANTONIO 

JOELCIO FERNANDES BARBOSA, LUCIANA ROSA, TEREZINHA DAMIATI 

ROSA, DIVINO PEREIRA DE SOUSA, GREGÓRIO ANTONIO DA SILVA 

FILHO, MARIA ONETE MARCHI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE BARBOSA DE ARAUJO 

- OAB:15365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 850833 – Cautelar de Atentado

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora a manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de cinco dias.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 897641 Nr: 28041-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR 

MAIZMAN ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 
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CASTILHO - OAB:10.393/MT

 Autos n.º 897641 – Embargos à Execução

 Vistos etc.

Ante o contido na peça processual de fls. 73/75, intime-se as partes, para 

manifestem-se, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 883251 Nr: 18715-96.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 883251 – Execução

 Vistos etc.

Ante o contido na peça processual de fls. 87/89, intime-se as partes, para 

manifestem-se, no prazo de cinco dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851968 Nr: 54841-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE PALOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROQUE PIRES DA ROCHA 

FILHO - OAB:OAB/MT 9870

 Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES 

os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, refutando as teses autorais, e, em consequência, mantenho incólume 

o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso 

(autos 466890), em todos os seus efeitos.Deixo de condenar o 

Embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 3º 

da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno o Embargante ao pagamento de 

honorários advocatícios em 10% (dez) por cento do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, §8 do novo CPC.Junte-se cópia desta nos 

autos da Execução.Não havendo recurso voluntário, deixo de remeter os 

autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, uma vez que não houve 

proveito econômico obtido com a presente demanda, conforme preceitua o 

art. 496, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

baixas necessárias.P. I. C.Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.Jorge Iafelice 

dos SantosJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 950868 Nr: 271-78.2015.811.0041

 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: NOEMIA BISPO DA SILVA, MARIA BOMDESPACHO DE 

ARRUDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE DO 

ESTADO/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

SAÚDE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante ao exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES 

PROVIMENTO para rejeitar o pedido de bloqueio online, eis que formulado 

por terceiro estranho à relação, bem como, por não ser o meio adequado 

para a cobrança em face do ente público.No mais, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial combatido.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832321 Nr: 37912-71.2013.811.0041

 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: LUIZA PARAVA SILVA, ALBERTINO DE ALBUQUERQUE 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 Autos nº 832321 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte requerida em 

face da sentença prolatada às fls. 48/50, aduzindo, em síntese, a omissão 

no comando judicial referenciado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791286 Nr: 45360-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCYANNE SIQUEIRA CHAVES CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 791286 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte executada em 

face da decisão prolatada à fl. 86/86v, aduzindo, em síntese, a omissão no 

comando judicial referenciado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.
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Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 400520 Nr: 33300-32.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIETA ALVES MARTINS, ANTONINA COELHO 

PINTO FLORES, ANTONINA RIBEIRO DE MUSIS, ANTONIO BELOTO 

SOBRINHO, ANTONINA DE ARRUDA AQUINO, ANTONIO DE PADUA 

SOUZA, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, 

ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, 

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANTONIETA 

AUXILIADORA DE QUEIROZ SILVA, VANDERSON CARLOS DE QUEIROZ 

SILVA, VANDERLEI GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3.565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Autos n.º 400520 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração (fls. 237/252), 

intime-se a parte embargada para manifestar-se, no prazo de 05 dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 745072 Nr: 42184-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RIBEIRO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Autos nº 745072 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte exequente em 

face da decisão proferida à fl. 31, aduzindo, em síntese, a omissão no 

comando judicial referenciado, relativamente à atualização do crédito 

exequendo e a fixação de honorários.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Razão assiste a parte embargante.

Após detida análise dos autos observo que o decisum guerreado de fato 

restou omisso, no tocante a ausência de fixação de paramentos para 

atualização do débito e de honorários sucumbenciais.

Ante ao exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes 

embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, passando o trecho a 

seguir ser parte integrante do comando judicial combatido.

“Determino que sobre o valor devido deverá incidir a correção monetária, 

contados desde a data em que o montante deveria ter sido pago, 

aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); 

e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação válida, com 

a incidência dos índices da remuneração oficial da caderneta de 

poupança.

 Condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, 

estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §2º 

do CPC.”

No mais, permanece comando judicial embargado tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 929854 Nr: 49234-54.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER ANUNCIATO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

MUNICIPAL, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ESTADUAL, ESTADO 

DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARLI AUXILIADORA PEDROSO CORRÊA - 

OAB:7165B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 929854 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 O Hospital e Maternidade São Mateus LTDA opôs embargos de 

declaração em face da decisão proferida às fls. 221/222, aduzindo, em 

síntese, haver omissão e contradição no citado comando judicial (fls. 

223/234).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração do decisum embargado se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o 

que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059482 Nr: 50761-07.2015.811.0041

 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: MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Autos nº 1059482 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 124/125v, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 126/129).
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É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919334 Nr: 42989-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARA LÚCIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 919334 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 136/140v, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 141/144).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1202629 Nr: 5480-57.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

GLAUCIA MENDES TAVARES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CARDOSO LEANDRO 

ARAUJO - OAB:22979/O, LUCIANO ANDRÉ VIRUEL MARTINEZ - 

PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1202629 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Dê-se vistas às partes para manifestação quanto ao parecer do NAT, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848566 Nr: 51889-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DAYAN, CASTILHO ET VICTOR MAIZMAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 848566 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte exequente em 

face da sentença prolatada à fl. 36, aduzindo, em síntese, a omissão no 

comando judicial referenciado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 749657 Nr: 1100-64.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, ROMES JÚLIO TOMAZ (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Autos nº 749657 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 134/136, aduzindo, em síntese, haver erro material no 

citado comando judicial (fls. 137/138).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 
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recurso adequado.

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, prossiga-se no cumprimento do comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778361 Nr: 31763-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (SANEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259, ROGÉRIO ANASTÁCIO CHAVES - OAB:11226-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292.306/SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11.764/MT

 Autos nº 778361 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 A parte embargante/executada opôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida às fls. 60/61, aduzindo, em síntese, haver contradição 

no citado comando judicial (fls. 62/64).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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, prossiga-se no cumprimento do comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 101940 Nr: 15403-35.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - Companhia de Saneamento do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARILÂNDIA, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - 

OAB:4948/MT, PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY CANONICO PONTES - 

OAB:292.306/SP, ROMÉLIA RIBEIRO PERON - OAB:11764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Autos n.º 101940 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde dos embargos à execução apensos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 918389 Nr: 42327-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIA APARECIDA DOS SANTOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Autos nº 918389 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 A parte impetrada opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 133/136, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 144/145v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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, prossiga-se no cumprimento do comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 881959 Nr: 17991-92.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON DE OLIVEIRA FARIAS, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos nº 881959 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte requerente em 

face da sentença proferida à fl. 165/165v, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de omissão no comando judicial embargado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Razão assiste a parte embargante.

Após detida análise dos autos observo que a sentença guerreada de fato 

restou omissa, quanto a observância da Gratuidade da Justiça concedida 

ao autor

Ante ao exposto, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes 

embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, passando o trecho a 

seguir ser parte integrante da sentença combatida.

“Condeno a parte embargada em custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 
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exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça.”

No mais, permanece comando judicial embargado tal como lançado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859306 Nr: 1185-79.2014.811.0041

 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: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE COMÉRCIO EXTERIOR DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA MARIA GUIMENES GOMES 

- OAB:278794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos nº 859306 – Mandado de segurança

 Vistos etc.

 A parte impetrada opôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida às fls. 285/286, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

obscuridade no citado comando judicial (fls. 288/290).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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, prossiga-se no cumprimento do comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 768784 Nr: 21698-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 768784 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 115/116, aduzindo, em síntese, haver omissão no citado 

comando judicial (fls. 117/121).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

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 combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 839837 Nr: 44291-28.2013.811.0041

 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: JOÃO OLAVO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:14858

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO - 

OAB:1874419, RUI DE FIGUEIREDO MORAIS SEGUNDO - OAB:

 Assim, por não se tratar de causa previdenciária fundada em acidente de 

trabalho, é competente para conhecer, processar e julgar o presente feito 

a Justiça Federal. Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor 

da Justiça Federal, competente para julgar as ações decorrentes de 

acidentes de qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, 

com fulcro no art. 64, §3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 399560 Nr: 32819-69.2009.811.0041

 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: ANTONIO BENEDITO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138, ARIANE HELENA MARTINS - OAB:12.064, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575, JULIANA LEITE MELO 

LUFT - OAB:11.679/MT, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTANA MÔNACO 

- PROCURADOR FEDERAL-INSS - OAB:

 Autos n.º 399560 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intimem-se, pessoalmente, eventuais 

herdeiros e/ou sucessores do autor, para que manifestem interesse na 

sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito 

(art. 313, §2º, II, CPC).

Na mesma oportunidade deverá ser acostada aos autos a certidão de 

óbito do de cujus.

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 431930 Nr: 11998-10.2010.811.0041

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 273 de 551



TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIAN SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Autos n.º 431930 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro e, ainda, levando-se em conta a 

declaração de fl. 382, em observância ao princípio da dignidade da pessoa 

humana, determino a substituição da fornecedora dos medicamentos 

indicada à fl. 355v pela A C COMERCIO E VAREJO DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA-ME – CNPJ: 16.789.469/0001-91, conforme postulado 

às fls. 374/375.

Destarte, considerando que o valor dos medicamentos já se encontra 

bloqueado (fl. 356/356v), intime-se a fornecedora A C COMERCIO E 

VAREJO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA-ME, para que forneça 

os fármacos imediatamente a parte autora, sob a garantia dos valores aqui 

bloqueados.

Após, apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos 

conclusos para a expedição de alvará em favor da fornecedora. E na 

mesma oportunidade, intime-se o requerido para manifestação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746319 Nr: 43524-58.2011.811.0041

 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: MARLENE DOMINGA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito encimado e redesigno a presente audiência para o dia 22 

de novembro de 2018 às 15:30 horas. Saem os presentes intimados. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 919323 Nr: 42984-05.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VAZ DE SOUZA NOLASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 919323 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

 Conforme se depreende dos autos a parte autora pugna pela desistência 

da ação e consequente extinção do presente feito (fl. 42).

Desnecessária a manifestação da parte requerida, visto que não fora 

intimada.

Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente à fl. 42, 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.

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.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1333890 Nr: 16431-76.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOENI BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ NETO PAIS - 

OAB:66.983/RS, SANDRO A. L. SANTOS - OAB:96.462/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Autos n.º 1333890 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 879566 Nr: 16547-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUTA FORTE DALTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Tendo em vista o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos para intimar as partes 

para requererem o que entender de direito, nos temros do art. 162, §4º do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 336777 Nr: 7677-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON DE ARRUDA PINTO - 

OAB:2425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO 

ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 426816 Nr: 9437-13.2010.811.0041

 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: WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MACEDO 

BAZOTTI - OAB:14494-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 426816 – Procedimento ordinário
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 Vistos, etc.

Compulsando os autos observo que uma das testemunhas arrolada pelo 

requerente é Desembargador de Justiça do Tribunal de Justiça deste 

Estado (fl. 168), assim, consoante se dispõe o art. 33, I da LOMAN , 

determino a intimação do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, a fim de o 

mesmo possa indicar dia, hora e local, onde pretende ser ouvido como 

testemunha.

 Destarte, tendo em vista o pedido de redesignação da audiência de 

instrução e julgamento anteriormente aprazada (fl. 167), prudente que se 

aguarde a data a ser indicada pelo Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, 

para posterior designação da solenidade.

Por conseguinte, por ora, cancelo a audiência designada à fl. 167.

 Sem prejuízo da providência supra, expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Cáceres, com a finalidade de proceder à oitiva da testemunha 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, Juiz de Direito da Terceira Vara da 

Comarca de Cáceres.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 17 de outubro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1333890 Nr: 16431-76.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOENI BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ NETO PAIS - 

OAB:66.983/RS, SANDRO A. L. SANTOS - OAB:96.462/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Considerando a vinda do presente feito para este juízo, intimem-se as 

partes para, no prazo de 10 (dez) dias, ratificarem os atos processuais 

até então praticados e/ou requererem o que entenderem de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1045675 Nr: 44228-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ AMELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB:22.957/O, MARCIA 

NIEDERLE - OAB: 10.458 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO os cálculos constantes de fl. 137 dos embargos à execução 

apensos e, DETERMINO a expedição dos competentes RPV´s de acordo 

com o Provimento nº 11/2017-CM.

Após, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1339502 Nr: 17725-66.2018.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO JUINA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, EDUARDO GOMES S. FILHO - OAB:12.036, RAPHAELLE 

AQUINO CASTRILHO - OAB:10.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor da Certidão retro, determino que sejam restaurados 

os autos de Código 375146. Assim, intime-se a parte demandante para 

proceder à instrução com outros documentos que porventura tenha em 

seu poder, tudo na forma do artigo art. 713 do Código de Processo Civil. 

Após, cite-se a parte demandada para se manifestar sobre a referida 

restauração e, caso queira, exibir cópias, contrafés e demais 

reproduções que tenha em seu poder, no prazo de 05(cinco) dias (Art. 

714 do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 900819 Nr: 30471-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNER SOARES DE ALEMEIDA, CLAUDIONOR 

MIRANDA, FRANCISCA CARDOSO PEREIRA AQUINO, EDER ANTONIO DA 

SILVA, ELIZANGELA ROSSI DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 31559 Nr: 1965-54.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ELISEU HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS MICHIURA - OAB:15400, 

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte credora, via D.J.E. 

- Diário da Justiça Eletrônico, para depositar diligência do Oficial de Justiça 

para cumprimento dos Mandados Expedidos, emitindo a guia no site do 

tjmt.jus.br.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014030-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE OUTRAS RECEITAS E 

CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, 

caput, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração 

aforados por JUBA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença de Id. 

6825320, tão somente para declarar a existência de erro material em sua 

parte dispositiva, razão pela qual chamo o feito à ordem para retificar o 
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dispositivo da sentença embargada e fazer constar da seguinte forma: EX 

EXPOSITIS, estando patente a intempestividade da ação mandamental, nos 

termos do artigo 485, inc. IV, do Código de Processo de Civil, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a ação. No mais, mantenho a decisão em seus demais 

termos. 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: 1021744-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FROES BATATA (ADVOGADO(A))

RICARDO FALCAO EUBANK (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, 

caput, do CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados por 

RICARDO FALCÃO EUBANK para, doravante, DECLARAR a existência de 

omissão na decisão guerreada, chamando o feito à ordem e retificando o 

dispositivo da sentença embargada para fazer constar da seguinte forma: 

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA 

para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e 

TUST, determinando que a Autoridade Impetrada se abstenha 

definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de 

Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, e encargos setoriais, 

referente às Unidades Consumidoras n. 6/2254816-8, devendo informar 

da decisão para a ENERGISA/CEMAT. No mais, mantenho os demais 

termos da decisão tais como lançados. Considerando que já houve 

interposição de recurso de Apelação, intime-se o Estado de Mato Grosso 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, complementar ou alterar 

suas razões, nos exatos limites da modificação realizada, ou até mesmo 

ratificar o recurso (§4º, art. 1.024 do CPC). Em seguida, intime-se a Parte 

Requerente para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do 

recurso interposto. 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: 1017722-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J.R.F FAGUNDES & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Desta forma, verificando que, a priori, não há 

necessidade de aplicação de multa por descumprimento, não havendo o 

que se falar em omissão na decisão embargada. Assim, entendo que os 

embargos apresentados tem o escopo de alterar a decisão proferida nos 

autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido. Isso posto, com 

fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os embargos de 

declaração aforados por J.R.F FAGUNDES & CIA LTDA – ME em face da 

decisão de Id. 8117694. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017676-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

ANDERSON TITO DOS ANJOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, 

caput, do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por 

ANDERSON TITO DOS ANJOS em face da decisão de Id. 8102305. 

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: 1018531-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. (IMPETRANTE)

CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA INTERRESTADUAL (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, 

caput, do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por PPG 

INDUSTRIAL DO BRASIL – TINTAS E VERNIZES LTDA. em face da decisão 

de Id. 8229807. 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: 1018647-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUCAS DE REZENDE (IMPETRANTE)

EDSON PACHECO DE REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORREGEDOR GERAL DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA CORREGEDORIA GERAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, 

caput, do CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados por EDER 

LUCAS DE REZENDE em face da sentença de Id. 8218177. 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: 1002008-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

BASTO DOUGLAS NASCIMENTO FERREIRA (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: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 
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acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue 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 NJE 8789, 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. 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. 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: 1013006-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CORREA MARINHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA(S) PARTE(S) REQUERENTE(S), 

acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença, cuja parte dispositiva 

segue a seguir transcrita: Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no cargo de Técnico Legislativo, 

ratificando liminar outrora concedida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do 

art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. P.I.C. 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: 1012503-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAUDELINA SOARES (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, 

do CPC, ACOLHO os embargos de declaração aforados por MARIA 

LAUDELINA SOARES e ESTADO DE MATO GROSSO para, doravante, 

DECLARAR a existência de erro material na sentença guerreada de Id. 

5779667, chamando o feito à ordem e tornando-a sem efeito. Após, 

intimem-se as Partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, nos termos dos 

artigos 348 e 349 do NCPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011978-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

QUEIROZ MOTOS CUIABA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADORA-GERAL FISCAL (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 1668357 destes autos do Mandado de Segurança que 

QUEIROZ MOTOS CUIABÁ LTDA impetrou contra ato da PROCURADORA 

CHEFE DA FAZENDA NACIONAL EM MATO GROSSO. Por consequência, 

JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, 

VIII do NCPC. Sem custas e honorários. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009907-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN DERVALHE NATAL (IMPETRANTE)

VIVIAN DERVALHE NATAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - 016.984.491-94 (REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

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: 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 OAQ-8449, 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 nula as 

multas dos autos de infração F430290004, F430293189, AAA0867337, 

F430478691 e P480123065, confirmando a liminar ora deferida. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003243-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DAIJIRO INOUYE FERNANDES (IMPETRANTE)

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (IMPETRADO)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placas NUD-8420, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015892-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (IMPETRANTE)

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA DO CONTA CORRENTE FISCAL DA SEFAZ MT (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DE RECEITA PÚBLICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a 

liminar outrora concedida, para determinar às Autoridades Impetradas que 

expeçam, imediatamente, a Certidão de atualização de Débitos Tributários 

com fato gerador até 12/2009 à Impetrante. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do 

Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000729-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FRANCA TENUTA (IMPETRANTE)

LUCIANA TENUTA PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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, 

CONCEDO A SEGURANÇA almejada, para o fim de determinar ao 

Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse do 

Impetrante, desde que atendido aos demais requisitos para investidura, no 

cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de condutor 

de veículos, ratificando liminar outrora concedida. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima 

mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado 

de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, 

com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de 

verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e 

do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007432-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ISMAEL DELMONDES FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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. 

Trata-se de Ação Comum promovida por ISMAEL DELMONDES FILHO e 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS – SINDIFISCO, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO. Em Id. 11319012, os 

Requerentes formulam pedido de renúncia, com consentimento do 

Requerido, para o fim de extinguir a presente ação e julgar extinto com 

resolução do mérito com fulcro no art. 487, III, “c” do CPC. Posto isso, 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia 

formulada em Id. 11319012, onde o Requerente renuncia a pretensão 

formulada na presente ação. Por consequência, JULGO O PROCESSO, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “c” do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as respectivas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004679-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI (ADVOGADO(A))

AFG BRASIL S/A (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

AFG BRASIL S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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. 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente em Id. 495579 destes autos de 

AÇÃO ORDINÁRIA que AFG BRASIL S/A ajuizou em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO. Por consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, com fundamento no artigo 485, VIII do NCPC. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas. P.I.C.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006380-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Doriane Jurema Psendziuk (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA MORENO (ADVOGADO(A))

ADILSON MIKUSKA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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. 

Trata-se de Ação Comum promovida por ADILSON MIKUSKA e SINDICATO 

DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS – SINDIFISCO, em desfavor do 

ESTADO DO MATO GROSSO. Em Id. 11318767, os Requerentes formulam 

pedido de renúncia, com consentimento do Requerido, para o fim de 

extinguir a presente ação e julgar extinto com resolução do mérito com 

fulcro no art. 487, III, “c” do CPC. Posto isso, HOMOLOGO, para que opere 

seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia formulada em Id. 11318767, 

onde o Requerente renuncia a pretensão formulada na presente ação. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “c” do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

respectivas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016972-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Achiles Tiago Toschi (ADVOGADO(A))

TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA CAMARA MUNICIPAL (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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. 

HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, formulada pela Parte Requerente em Id. 15826750 destes autos 

de AÇÃO ORDINÁRIA que TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA ajuizou 

em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Por consequência, JULGO E 

DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, VIII do 

NCPC. Condeno a Requerente ao pagamento das custas e honorários, que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC/15. Transcorrido o prazo sem a 

interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as respectivas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005441-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012602-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSIEL AMORIM VICENTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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 DE VOSSA SENHORIA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas CXY-5643, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005460-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002450-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TOMAZ LAWALL (IMPETRANTE)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)
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Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar 

ao Impetrado que providencie imediatamente a nomeação e posse do 

Impetrante no cargo de especialista em saúde – psicóloga, desde que 

atendido aos demais requisitos para investidura, ratificando a liminar 

outrora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, e sem honorários. 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. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021000-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007911-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONTINUA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA - EPP 

(IMPETRANTE)

WANDER MARTINS BERNARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO SISTÊMICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a 

liminar outrora concedida, que determinou à Autoridade Impetrada que se 

abstenha de condicionar o pagamento das medições já efetivamente 

realizadas à apresentação de certidão negativa de débitos fiscais e 

trabalhistas. 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. 14, §1º do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008154-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (IMPETRANTE)

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido ao Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas NGE-1468, 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. 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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020072-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALAMAIQUE DO NASCIMENTO SANTOS (IMPETRANTE)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: Por todo o 

exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o fim de que seja 

permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas 

OXY-4268, 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. 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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018312-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO MURAD FILHO (IMPETRANTE)

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: 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 NUB 1985, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências, confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e 

honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005533-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005442-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004759-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005454-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 
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de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005486-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014467-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

THAIZY HARUMI DE ALMEIDA IVANAGA (IMPETRANTE)

NILSON BALBINO VILELA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO 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)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: 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 QBH0128, 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 tão somente as multas com números 

de autos de infração: E430071577, F430153355, F430209257, 

E430098338, F430275133, P480106294, F430574302, F430595607, 

N-111100-BPM0011031- 5452/01, 111100-BPM0095816- 5185/01, 

confirmando a liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002423-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014921-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

EDNA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS, e por 

tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, para declarar o 

direito da autora à restituição do indébito tributário na forma simples, 

devidamente atualizado pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado 

desta decisão, e por conseguinte, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO 

ao pagamento dos valores de contribuição previdenciária cobrados 

indevidamente sobre os proventos integrais de aposentadoria da 

Requerente, dos últimos cinco anos que antecederam a data de 

propositura da ação, que deverão ser apurados em liquidação de 

sentença. Assinalo que os valores da condenação, serão acrescidos de 

juros de mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação inicial e correção monetária pela taxa SELIC a partir do transito em 

julgado desta 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. Sem custas tendo em vista que os 

entes da Administração Pública Direta são isentos de pagamento de 

custas e despesas processuais, nos termos da vedação legal disposta no 

artigo 3º, inciso I da lei 7603/2001. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013827-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE SOUZA COUTINHO (ADVOGADO(A))

NAIANY SANTOS DE MORAES COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, do teor da decisão a seguir transcrita, 
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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: Ex positis, e tudo 

o mais que dos autos consta, REJEITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

CPC, o PEDIDO da presente Ação que NAIANY SANTOS DE MORAES 

COUTINHO move contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Condeno a 

Requerente ao pagamento de custas processuais que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 

do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado 

o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado 

desta decisão. Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005430-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003368-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002664-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003365-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004750-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 
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o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005510-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001599-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005520-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(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: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos constam, 

acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente ação. 

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004754-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034509-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA (ADVOGADO(A))

AJ LOGISTICA EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal FLAVIO GOMES da Administração Tributária 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 DE VOSSA SENHORIA, 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 para ordenar a liberação das 

mercadorias apreendidas descritas no Termo de Apreensão e Depósito n. 

1132248-8, ratificando a liminar outrora concedida. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002221-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001630-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001825-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DE VOSSA SENHORIA, 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: EX POSITIS e tudo 

o mais que dos autos constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, 

de acordo com o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando 

extinta a presente ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de 

despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. Transitada em 

julgado certifique-se e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006757-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELY ALMEIDA TAKAYAMA (AUTOR(A))

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010047-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

ROSIMEIRE DOS SANTOS 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, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034903-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SURDI (IMPETRANTE)

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente de Mato Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência , comprovando nos autos. DECISÃO:Ex 

positis, CONCEDO A LIMINAR almejada, para o fim de determinar ao 

Impetrado que manifeste-se/analise, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao pedido de inscrição do Impetrante no “Cadastro Ambiental Rural”, nos 

autos de processo administrativo nº 6286/2017. 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, expedindo-se o necessário. 

Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035280-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LIMA (IMPETRANTE)

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO:Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, placaQBG-9134, 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 
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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. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008493-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS 

(AUTOR(A))

JOSE CARLOS MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013601-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010795-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA (ADVOGADO(A))

CLAUDNEY MARCELO SALGADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030231-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

IDELENE MARQUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

SUZIANE DA SILVA LOPES (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, 

ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que 

incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da 

perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser 

determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar 

o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a 

prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores 

ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração). Por 

outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO 

para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação 

da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja vacatio 

legis. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o 

termo final será a data da liquidação da sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, 

conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, 

além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser 

calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser 

aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, 

cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado. (art. 85, § 

4º, II, CPC/15) Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, 

II, do CPC/15), de modo que, transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos voluntários, certifique-se o transito em julgado. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003076-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002938-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001850-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001826-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009132-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO DE BARROS NEVES (IMPETRANTE)

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT, comprovando nos autos. DECISÃO: Posto isto, CONCEDO A 

LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do 

veículo descrito na inicial, placa JZR-3473, 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. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial Eletrônico), nos termos 

do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020639-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIMY SHELITTA PIRES (ADVOGADO(A))

YVES LUIS DUTRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intimem-se 

Cumpra-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020435-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, 

da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para o 

fim de que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito 

na inicial, placa QBN 8611, 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 

tão somente as multas aplicadas pela Prefeitura de Cuiabá. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 
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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. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017089-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA (ADVOGADO(A))

NELSON ANTKIEWICZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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: 1011906-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (IMPETRANTE)

Deivison Roosevelt do Couto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, para 

determinar ao Impetrado que expeça em favor da Impetrante a certidão 

referente a pendências tributárias e não tributárias controladas pela 

SEFAZ. 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. 14, §1º do Estatuto 

acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032354-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO TADEU GONCALVES FERREIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA APARECIDA DE MELO SOEHN (ADVOGADO(A))

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Outros Interessados:

EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT 

(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, I, do Código de Processo Civil. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 

12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, nos termos do art. 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a 

gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das 

custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, 

a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de 

agosto de 2009. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003198-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos 

constam, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa, de acordo com o art. 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando extinta a presente 

ação. Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas 

processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Transitada em julgado certifique-se e 

arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014243-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ (ADVOGADO(A))

SANTA CLARA ALCOOL DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Empreendedorismo e Investimento (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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: Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, para 

determinar ao Impetrado que analise e se manifeste acerca do pedido 

administrativo da Impetrante, nos autos do Processo n. 574443/2015. Por 
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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. 14, §1º do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do 

art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0503213-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

NELSON DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE PROC DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (CEPROMAT) (IMPETRADO)

COORDENADORA DA UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS (UGPES) DO 

CEPROMAT (IMPETRADO)

FERNANDO PEREIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

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: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada pela parte Impetrante NELSON DE 

CARVALHO, confirmando-se a liminar concedida anteriormente. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032719-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DE PAULA E SILVA (IMPETRANTE)

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Avelino Caetano da Silva (IMPETRADO)

Procurador Geral Patryck (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do 

CPC, REJEITO os embargos de declaração aforados pelo ILZA ROSA DE 

PAULA em face da decisão de Id. 11969680. Intimem-se. Cumpra-se. 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: 1035334-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Diante desses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA almejada. Nos termos do artigo 98 do CPC, presumo 

como verdadeira a insuficiência de recursos da Parte Requerente para o 

pagamento das custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das informações 

exaradas. O Novo Código de Processo Civil - NCPC, 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 

Federal no Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar contestação. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014254-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADACIR PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

FRANCINNE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita: Vistos e etc. Em atenção ao noticiado pela Parte 

Requerente, informo que a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) é 

um documento que a empresa deverá obrigatoriamente emitir, dado que 

esta é obrigada a informa à Previdência Social todos os acidentes de 

trabalho ocorridos com os seus empregados, sob pena de multa 

(conforme disposto nos Artigos 286 e 336 do Decreto 3.048/99). Ademais, 

se a empresa não fizer o registro da CAT, o próprio trabalhador poderá 

efetivar a qualquer tempo o registro deste instrumento junto à Previdência 

Social, o que não exclui a possibilidade da aplicação da multa à empresa. 

Vale ressaltar que o INSS disponibiliza um aplicativo que permite o Registro 

da CAT de forma on-line, enquanto Nos casos em que não for possível o 

registro da CAT de forma on-line e para que a empresa não esteja sujeita 

a aplicação da multa por descumprimento de prazo, o registro da CAT 

poderá ser feito em uma das agências do INSS. Por fim, consigno que a 

competência da Justiça Estadual para julgar o INSS (autarquia federal) 

estreita-se à demanda oriunda de acidente de trabalho, o que, para a 

manutenção desta demanda neste juízo, imprescindível se torna 

documento comprobatório quanto ao fato originador do benefício (artigo 

129, inciso II, da Lei n. 8.213/91). Assim, proceda a intimação do 

Requerente para que traga aos autos a Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. Cumpra-se. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001210-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LAUREN CRISTINA COSTA DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 
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está, a seguir, transcrita:Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse da Impetrante no cargo de especialista 

em saúde – psicóloga, desde que atendido aos demais requisitos para 

investidura, ratificando a liminar outrora deferida. Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas, e sem honorários. 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. 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: 1016847-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON FONTES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025992-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIEGO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO CARVALHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 919065 Nr: 42799-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FLAUSINO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA DO CARMO DIAS MATOS 

- OAB:OAB/MT 8.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 812305 Nr: 18794-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE GOBBI

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 18107-21.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE SANEAMENTO DO EST. MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SANEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otázia de Oliveira Vidal - 

OAB:341/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a Parte Executada para efetuar o pagamento dos valores 

indicados à fl. 277 na forma do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Não sendo efetuado o pagamento, fica desde já fixada a multa de 10% 

sobre o montante a ser pago, expedindo-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, intimando, na mesma 

oportunidade, o Executado (art. 523, §§1º e 2º, CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 90095 Nr: 18107-21.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE SANEAMENTO DO EST. MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SANEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otázia de Oliveira Vidal - 

OAB:341/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO 

INICIAL, e julgo o processo com resolução de mérito nos termos do inciso I 

do art. 487 do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de 

Processo Civil.Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, 

transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas 

baixas.P.I.C.Cuiabá, 17 de julho de 2017.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito 

da 2ª VaraEspecializada da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003884-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

RUY AUGUSTUS ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008608-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (AUTOR(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

João Henrique de Paula Alves Ferreira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001798-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LEMOS GUERRA (ADVOGADO(A))

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015277-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1015277-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE BRITO (AUTOR(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008241-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal. 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: 1034087-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA DA COSTA OAB - 460.291.761-53 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

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: 1027386-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MOURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

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: 1022415-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO VIEIRA DE TOLEDO PIZA (ADVOGADO(A))

LUCIANO CEZAR MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Diante do exposto, reconheço a conexão e, consequentemente, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA em favor da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

da Comarca da Capital. Encaminhem-se os autos ao juízo competente, com 

os nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência, devido à 

pendência da análise do pedido de tutela de 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: 1024200-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JANINE CRISTINA RODRIGUES ROCHA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 291 de 551



Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação, no 

prazo legal. 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: 1034460-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANDRO NUNES BUENO (ADVOGADO(A))

W A TRANSPORTES LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência de Monitoramento e suporte à fiscalização de 

trânsito (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "Diante de 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, pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" 

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: 1035596-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE GONCALVES LIN (ADVOGADO(A))

ITAMAR BIANCARDI NETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Sr. SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS FISCAL do POSTO FISCAL BENEDITO 

DE SOUZA CORBELINO (CORRENTES- MT/MS) (IMPETRADO)

CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

DECISÃO: "De todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pretendida pelo 

impetrante. Notifiquem-se as autoridades coatoras para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestarem as informações que entenderem 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). Intime-se. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 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: 1029325-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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: Desta forma, declino da competência e 

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. Cumpra-se com urgência 

haja vista a existência de pedido de liminar para o caso vertente.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035539-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA (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 da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos etc. O E. STJ afetou o EREsp 1.163.020/RS ao rito dos recursos 

repetitivos, com a suspensão, em todo o território nacional, inclusive nos 

juizados especiais, dos processos que tenham por objeto a 

exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS 

incidente nas faturas de energia elétrica. Diante disso e considerando que 

o referido decisum suspendeu a tramitação de referidos processos, com 

fundamento no art. 982, I do CPC, este feito permanecerá com o seu 

processamento suspenso até o julgamento do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 01 (um) ano, contado da 

data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, ocasião em que voltará a 

tramitar normalmente, salvo em caso de decisão fundamentada do relator 

do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único do CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR 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: 1035401-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA XAVIER (IMPETRANTE)

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HELIENNE VALERIA LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 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. PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 

XAVIER impetrou o presente Mandado de Segurança, com supedâneo na 

Lei 12.016/09, e artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do 
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GOVERNADOR DO DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO, objetivando 

a concessão da liminar, ante a ofensa ao direito líquido e certo do 

Impetrante e pelo perigo da demora. De acordo com o art. 96, inciso I, 

alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº. 31/2004), compete privativamente ao Tribunal 

de Justiça, julgar originalmente mandado de segurança e o habeas data, 

contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, 

do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de 

Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado e 

do Defensor Público Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do 

Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta forma, DECLINO A COMPETÊNCIA e 

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. Cumpra-se com urgência.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024184-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SANTOS SAMPAIO (EXEQUENTE)

MARCIA MARIA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação no 

prazo legal, nos autos acima. 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: 1026566-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

RONEY GONCALVES BATISTA (AUTOR(A))

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do teor da certidão de fl. 160 (ID. 15949752), declaro a 

revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus efeitos, por se tratar 

de Fazenda Pública, sendo assim de direitos indisponíveis, com fulcro no 

art. 345, II do CPC. Intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) 

dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, 

vistas dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público. Em 

seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007760-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Ao ID. 13337478, o Estado de Mato Grosso comunicou a 

interposição de Agravo de Instrumento. A decisão atacada segue mantida 

por seus próprios fundamentos, devendo a secretaria se atentar para 

eventual necessidade de juntada de decisão do E. TJ/MT a estes autos. 

Certifique-se quanto à tempestividade da Impugnação à contestação. 

Após, intimem-se as partes para especificarem, em 10 (dez) dias, as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

indeferimento. Decorrido o prazo, com ou sem especificação de provas, 

vistas dos autos ao Ilustre representante do Ministério Público. Em 

seguinte, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022744-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1022744-07.2016.8.11.0041 Vistos, Em análise aos 

presentes autos verifico que, de acordo com a certidão de id. 6790790, o 

autor deixou transcorrer o prazo para o depósito das diligências Portanto, 

em consonância ao disposto no art. 485, §1º, intime-se a parte autora 

pessoalmente para, no prazo de 5(cinco) dias, manifestar-se sobre o 

supracitado, também, para manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon 

Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035656-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

EDITORA GLOBO S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Verifico que não foram juntados aos autos os comprovantes 

de recolhimento das custas do processo. Diante disso, o autor deverá 

fazê-lo no prazo de 15 dias, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003444-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO FRANCO FERREIRA DE MORAES (IMPETRANTE)

ARY NORBERTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. O impetrante foi intimado para recolher o valor de diligências e 

até o presente momento não o fez. Saliente-se que a autoridade coatora 

sequer foi notificada, por estar pendente o pagamento de diligências. 

Dessa forma, intime-se novamente e pessoalmente a parte autora para 

recolher o valor das diligências, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023565-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (IMPETRANTE)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (IMPETRADO)

CoordenadorIA de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de 

Fazenda/CGP - SEFAZ (IMPETRADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte impetrante para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: 

“Vistos, etc. Em face ao anexado ao ID 14357489, insta salientar que o rito 

do mandado de segurança, conforme dispõe a Lei nº 12.016/2009, não 

comporta “impugnação às informações”. Portanto, não reconheço a peça 

contida no ID supracitado. Remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, 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”. 

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: 1017900-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELISBINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO (ADVOGADO(A))

Jeonathãn Suel Dias (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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008164-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO CARLOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do 

embargado para, querendo, manifestar-se no prazo legal, acerca do 

embargos de declaração (id.6858634) nos autos acima. DESPACHO: 

“Processo 1008164-69.2016.8.11.0041 Vistos, Analisando os autos 

verifico que ambos os requeridos interpuseram recurso, assim, antes de 

receber o presente recurso de apelação (id. 8286379) é imprescindível a 

análise do embargos de declaração (id.6858634). Portanto, evidente que o 

objeto dos presentes embargos enseja o efeito modificativo da sentença, 

determino a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no 

prazo legal. Agamenon Alcântara Moreno Junior 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 0504950-64.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA RIBEIRO BORGES (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação do polo 

ATIVO para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos. DECISÃO: “Vistos, 

etc. Trata-se de pedido de execução de sentença promovido por 

GLAUCIA MARIA RIBEIRO BORGES contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ. A 

sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos: “Pelo exposto e 

por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado pelo Requerente, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, a incorporar à remuneração do Requerente, o percentual 

decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, 

bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores 

pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes 

aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a 

incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no 

período.” (sublinhei) Destarte, para fins de elucidação da controvérsia, 

deve ser promovida a liquidação da sentença como determinado em 

sentença, que para o presente caso, deverá adotar o procedimento por 

arbitramento, nos termos do Art. 509, I, CPC. Dessa forma, intime-se o 

executado Município de Cuiabá para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar os documentos pertinentes à liquidação, nos termos do artigo 

510 do CPC. Com os documentos nos autos, intime-se a parte autora para 

manifestação em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Júnior Juiz de Direito”. 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: 1010655-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ (ADVOGADO(A))

SUELLEN LOPES DE PINHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para, querendo, 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. 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: 1002880-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

CARMEM COSTA DA SILVA SAQUETI (AUTOR(A))

ANAIR MARIA SILVA (AUTOR(A))

APARECIDA SOLANGE DOS SANTOS (AUTOR(A))

BRAULIO VITA ZANSAVIO (AUTOR(A))

ALEXANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALTAIR JOSE PEREIRA JUNIOR (AUTOR(A))

HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

NIVALDO ROMKO (ADVOGADO(A))

FABIANA BISLER KLOMFASS (AUTOR(A))

GISELLE INGRID MENDES SILVA (AUTOR(A))

GUIOMAR LUIZ LOPES (AUTOR(A))

JANAINA APARECIDA DA SILVA CRUZ BARBOSA (AUTOR(A))

EMANUELA LUIZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ESTEFANIA PEREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

EVANILDA MARIA RAMOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

ELIANA ESTER CRISTANTE MENDES (AUTOR(A))

ELIZANGELA BRANDAO DA SILVA (AUTOR(A))

ELISANGELA CROSCIOLI (AUTOR(A))

CRISTIANE TEREZINHA RIBEIRO DE OLIVEIRA BRITO (AUTOR(A))

CRISTINA BENEDITA DA SILVA (AUTOR(A))

CRISTOLANDE SOUSA MACEDO (AUTOR(A))

ELAINE DE OLIVEIRA DARCIE (AUTOR(A))

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA PRADO (AUTOR(A))

CREUZELINA ZEFERINA MACHADO (AUTOR(A))

CRISTIANE BATISTA LUIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)
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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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033038-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

EDER FERREIRA DIOMEDECE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

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: 1011832-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE 

CABELEIREIROS S.A. (REQUERENTE)

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE 

CABELEIREIROS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação. 

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 das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 77864 Nr: 10862-61.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDON PROFETA DA CRUZ E OUTROS., MOACIR DO 

COUTO, ABRAÃO DE SOUZA DANTAS, ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, 

ABRÃO BENEDITO DE TOLEDO, ABRAAO APARECIDO CAMPOS DA 

SILVA, OUTROS, ABRÃO FERREIRA DE BRITO, ACÁCIO RODRIGUES 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, CÉZAR ROBERTO ZILIO - OAB:6507, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, JOSE 

VITOR C. GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT, ULINDINEI 

ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Fica o(a) Advogado(a) ALEXANDRE CESAR LUCAS, OAB/MT 15.026, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1013627 Nr: 29118-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE MARI SANTOS DE CASTRO, CACIANA 

GASPARETTO, AMARILDO HATORI, CELIA REGINA DA SILVA 

CARBONATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos,

Certifique-se Sra. Gestora se houve a devida intimação das partes, sobre 

o retorno dos autos da 2ª instância.

Em caso positivo, não havendo manifestações, encaminhem-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas no sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 871542 Nr: 10710-85.2014.811.0041

 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: LETÍCIA BARBOSA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR GERAL DA PERICIA OFICIAL E 

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA - POLITEC, FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO SOARES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB-MT 13.034, MAUREN LAZZARETTI - 

OAB:6968, VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - OAB:6975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, LEONARDO 

RODRIGUES CALDAS - OAB:113.756/RJ, LUIS FERNANDO LEMOS DOS 

SANTOS - OAB:3098/MT

 Impulsiono os autos para intimar a FUNCAB para apresentar 

contra-razões aos Embargos de Declarção, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 748699 Nr: 355-84.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCTA MENEZES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por JOCTA MENEZES, 

arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos.

Segundo o embargante, a sentença que julgou improcedente o pedido do 

autor contém ponto de omissão que necessita ser sanado, qual seja 

quanto ao seu pedido de realização de audiência de instrução e 

julgamento.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

Não há na verdade qualquer omissão, uma vez que o pedido de produção 

de prova testemunhal feito pelo autor foi indeferido na sentença de fls. 

79/81 diante de sua dispensabilidade.

O Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar 

as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz pode 

indeferir as provas que considerar desnecessárias:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT) – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE 

NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
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Segundo o artigo 130, do Código de Processo Civil, não há que se falar em 

cerceamento de defesa o indeferimento da prova quando esta se mostra 

desnecessária para a solução da lide, cabendo ao julgador determinar a 

realização das provas necessárias à instrução do feito e indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias. (TJMT. Apelação nº 

115190/2015. Data de julgamento: 23-02-2016).

Assim, não vislumbro qualquer omissão na sentença atacada, isto porque 

o indeferimento da produção de prova testemunhal se deu de forma 

fundamentada.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de 

contradição, o suprimento de omissão e/ou a correção de erro material 

(art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 834823 Nr: 40101-22.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO SOUZA GUIMARÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO - OAB:

 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.

 Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038861 Nr: 41041-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: waldemar pinheiro dos 

santos - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MARIA BEATRIZ 

RODRIGUES COSTA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores 

dos mesmos.

Segundo a embargante, a sentença que julgou procedente o pedido da 

autora contém ponto de omissão que precisa ser sanado.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1047938 Nr: 45387-10.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO COELHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por MARCOS BENEDITO 

COELHO DA SILVA, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos 

mesmos.

Segundo a embargante, a sentença que julgou procedente o pedido da 

autora contém ponto de omissão que precisa ser sanado.

Intimado o Embargado, não se manifestou sobre os presentes embargos, 

conforme certidão de fl. 238.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1047968 Nr: 45409-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE SCHEMBEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por LUCILENE SCHEMBEK, 

arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos.

Segundo a embargante, a sentença que julgou procedente o pedido da 

autora contém ponto de omissão que precisa ser sanado.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1059676 Nr: 50895-34.2015.811.0041

 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: RENATA ALEXANDRINA OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROCURADORA - OAB:OAB/MT 4646

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por RENATA ALEXANDRINA 

OLIVEIRA RODRIGUES, arguindo a existência dos requisitos ensejadores 

dos mesmos.

Segundo a embargante, a sentença que julgou procedente o pedido da 

autora contém ponto de omissão que precisa ser sanado.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 376880 Nr: 13040-31.2009.811.0041

 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: JOSE AMÉRICO PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por JOSÉ AMARICO 

PAULINO, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos.

Segundo o embargante, a sentença de fls. 232/234 contém erro material 

que precisa ser corrigido.

Este Juízo reconheceu a carência da ação por ausência superveniente do 

interesse processual (perda do objeto) e extinguiu o processo sem 

resolução do mérito.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da 

embargante é a de rediscutir o mérito do decisum, o que é inadmissível na 

via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato 

processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais 

contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 818032 Nr: 24448-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DORADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ANGELO DORADO, 

arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos mesmos.

Segundo o embargante, a Requisição de Pequeno Valor (RPV) possui 

ponto omissão e contradição que precisam ser sanados.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Pois bem. De acordo com o CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A Requisição de Pequeno Valor (RPV) não se trata de decisão judicial, 

mas sim de uma requisição de pagamento feita pelo Juízo a um ente 

público em razão de uma dívida reconhecida por sentença judicial 

transitada em julgada. O RPV possibilita à parte receber o crédito da 

condenação independente da expedição de precatório, em razão do seu 

menor valor. Assim, por não se tratar de decisão judicial, não pode ser 

atacado por meio de embargos de declaração.

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição em decisão judicial (art. 1.022).

Logo, os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis 

que totalmente incabíveis.

Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, 

no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 866783 Nr: 6993-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE PAULA VILELLA, MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Sentença que concedeu o direito à URV.

O Município de Cuiabá, devidamente intimado a se manifestar acerca dos 

cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo (fls. 260/262), discordou dos 

mesmos, porém não demonstrou qualquer erro por parte dos mesmos.

O Exequente, conforme a fl. 264, concordou com os cálculos.

Pelo exposto, HOMOLOGO os cálculos constantes às fls. 206/262, para 

que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Cumpra-se o art. 6º, da Resolução nº. 115/2010, do Conselho Nacional de 

Justiça, intimando-se o Município de Cuiabá, para que informe, em 30 dias, 

a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 

9º do art. 100 da Constituição Federal.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o Ofício 

Requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC) ao E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Cumpra-se INCONTINENTI.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 360817 Nr: 30849-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI FÁTIMA ROSA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, por meio qual o autor pleiteia a expedição 

de RPV em seu nome e CPF (495.513.371-15), no valor de R$ 1.050,13 

(hum mil e cinquenta reais e treze centavos), referente a honorários 

sucumbenciais.

É o que merecia relato.

O Provimento nº 11/2017-CM, que dispõe sobre o processamento e 

pagamento de RPV no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso foi editado pelo Conselho da Magistratura em 10/08/2017.

Em seu art. 3º, o mencionado provimento assim prevê:

Art. 3º O cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme 

modelo do Anexo II deste Provimento.

Posto isto, encaminhem-se os documentos necessários para a elaboração 

dos cálculos, conforme determinado no art. 3º, §1º do Provimento 

11/2017, quais sejam: a) sentença; b) acórdão, se houver; c) os títulos 

que deram origem ao cálculo e suas alterações; d) o cálculo originário da 

liquidação; e) informação referente a prioridade legal.

Com os cálculos juntados aos autos, voltem-me conclusos.

Verifico ainda que a petição e documentos de fls. 95/106 foi encartada 

equivocadamente nos autos dos Embargos à execução. Assim, que a 

Secretaria desentranhe as fls. 95/106, encartando as mesmas nos autos 

principais (Cód. 40638), conforme indicado inclusive na própria peça.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 40638 Nr: 10868-34.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELCI FÁTIMA ROSA GARCIA, ELCI FÁTIMA ROSA 

GARCIA, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIANCHI 

NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, JOSE VITOR C. GARGAGLIONE 

(PROC.EST.) - OAB:3411/MT, Luis Antônio Figueiredo Filho - 

OAB:2322, Luís César Mattos Ribeiro - OAB:1023, REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT, SHERLOCK HOLMES DA SILVA - 

OAB:4.237-B/MT, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO - 

OAB:3035/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

nos autos acerca do petitório e cálculos de fls. 316/325.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo em que a Exequente 

é pessoa idosa.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011385-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARLOS DE JESUS FONSECA (EXEQUENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Processo nº 1011385-60.2016.8.11.0041 Vistos, Trata-se de uma ação de 

execução em que a parte exequente pretende receber o pagamento de um 

crédito oriundo de verbas trabalhistas devidos pelo Executado. Em petição 

de id. 2609245 o exequente, após ser intimado para comprovar sua 

hipossuficiência (vide id.1675961), manifestou-se informando que iria 

recolher as custas da distribuição no prazo de 20(vinte) dias. 

Transcorrido o prazo, a parte exequente em petição de id. 4678249, 

requereu o parcelamento das custas processuais, tendo em vista estar 

passando por dificuldades financeiras. Assim, o art. 98, §6º do CPC 

estabelece que: § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. Por conseguinte, em concordância 

com o dispositivo legal supracitado, defiro o pedido de parcelamento das 

custas processuais em 5(cinco) parcelas mensais. Intime-se a parte 

Exequente para fazer o recolhimento da primeira parcela no prazo de 

10(dez) dias. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER proposta por MARLON CESAR GERALDES DE FREITAS em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual objetiva, no 

mérito, a nulidade do ato administrativo exarado pela Comissão de 

Promoção de Praças da PM/MT nº 1509, de 20/06/2016, de não inclusão 

do Requerente no Quadro de Acesso às promoções de 25/12/2008, bem 

como que seja o autor incluído em tal quadro e promovido à graduação de 

3º Sargento PM, a contar de 25/12/2008 e seja ainda condenado o 

Requerido ao pagamento dos valores pecuniários retroativos, tais como 

diferença de subsídio, gratificação natalina, férias, licença prêmio, diárias, 

a serem calculadas. O impetrante sustenta, em síntese, que concorria ao 

Quadro de Acesso a Promoção por Antiguidade. Relata que por força de 

decisão judicial transitada em julgado o requerido foi condenado a incluí-lo 

no quadro de acesso à promoção de 3º SGT PM QEPMMT, em 

ressarcimento de preterição, a contar de dezembro de 2008. Afirma que a 

Comissão de Promoção de Praças, reuniu-se e tomou conhecimento da 

decisão contida no MS 133419/2008 e deliberou por solicitar informações 

à Corregedoria e Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, para poder dar 

cumprimento ao decisum. Argumenta que a Comissão tornou público o 

limite quantitativo por antiguidade de praças que concorreriam à promoção 

à graduação de 3º SGT, incluindo nessa, o nome do autor, o qual, 

inclusive, constava como o segundo mais antigo. Assevera que a referida 

Comissão, reunida no dia 16/06/2016, deliberou, por maioria de votos, não 

incluí-lo no Quadro de Acesso à promoção, por não preencher no período 

analisado os requisitos previstos no inciso IV e parágrafo único do art. 11 

da LC nº 271/2007 (norma aplicável à época). Com a inicial juntou 

documentos. Tutela antecipada indeferida às fls. 123/126 (ID. 4798795). 

Tendo sido citado, o Requerido apresentou contestação tempestiva às fls. 

129/143 (ID. 6713434). Impugnação à contestação às fls. 147/153 (ID. 

8113115). Intimadas sobre provas, as partes nada postularam. Os autos 

foram remetidos ao Ministério Público que considerou desnecessária sua 

intervenção, uma vez que o feito não envolve interesse público capaz de 

justificá-la. É o que cumpria relatar. Decido. O processo está apto a ser 

julgado antecipadamente, nos termos do art. 355, I, CPC. O Requerido 

levanta como prejudicial de mérito a prescrição da pretensão do autor. Não 

tem razão nestes argumentos, pois, o ato atacado data de 20/06/2016 e, 

em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda 

Pública é regulado pelo art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, segundo o 

qual “todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual 

ou Municipal, prescrevem em 5 anos, contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem”. Ajuizada a ação em 03/02/2017 não há que se falar 

em prescrição quinquenal. Afastada a prescrição, sigo para a análise do 

mérito propriamente dito. A discussão da presente se dá em torno de ato 

administrativo perpetrado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, 

qual seja a publicação do Quadro de Acesso à Promoção de Policiais 

Militares (praças) por antiguidade, pois a Comissão responsável, com 

argumento na LC 271/2007, decidiu por unanimidade de votos, não incluir o 

requerente no referido quadro. O processo de promoção no âmbito da 
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Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e deve se dar nos limites 

estritos da legalidade. Neste sentido, os atos administrativos que compõem 

o referido procedimento, se dão de acordo com a LC 271/2007, dentre 

outras normas. A exclusão do autor do Quadro de Acesso de Promoção 

de Praças da PMMT se encontra, assim, plenamente respaldada pela 

norma jurídica aplicável à época (Boletim Restrito da PM/MT 1509, de 

20/06/2016). O artigo 11 da LC 271/2007 assim preceituava: Art. 11 O 

Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPM - será composto 

conforme preconizado no art. 3º, II, desta Lei Complementar, 

observando-se seu ingresso pelo critério de antiguidade, devendo 

preencher os seguintes requisitos: I - possuir 15 (quinze) anos ou mais de 

efetivo serviço ou ter sido promovido por ato de bravura, desde que não 

possua curso de formação de sargento; II - estar classificado, no mínimo, 

no comportamento "BOM"; III - ser considerado "APTO" em teste de 

Avaliação Física; IV - ser considerado "APTO" em Inspeção de Saúde; V - 

ter conceito favorável do seu comandante, chefe ou diretor bem como da 

Comissão de Promoção de Praças - CPP – a qual deverá levar em 

consideração a avaliação da vida funcional da praça dos últimos 05 

(cinco) anos de serviço; VI - estar exercendo função militar ou de 

natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de 

Mato Grosso; VII - não estar respondendo a processo por crime doloso 

contra a vida, ou submetido a Conselho de Disciplina; VIII - não estar 

licenciado para tratar de interesses particulares (LTIP), licenciado para 

tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF), licenciado para 

tratamento de saúde (LTS); IX - não estar condenado à pena de 

suspensão do cargo ou função, durante o prazo que transcorrer a 

mesma; X - não ter sido punido por transgressão disciplinar de natureza 

grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição; XI - 

não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em 

julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando 

beneficiado por livramento condicional; XII - não ter sido apenado, com 

sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha "sursis"; XIII - não 

estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado; XIV - não ter 

atingindo ou venha a atingir, até a data da promoção, a idade limite para 

permanência no serviço ativo. Parágrafo único. O não atendimento a 

qualquer dos requisitos listados neste artigo, implicará em não inclusão no 

Quadro de Acesso. Assim, não vislumbro não esteja o ato administrativo 

devidamente fundamentado, uma vez que a exclusão do referido Quadro 

de promoção se deu pela própria conduta negativa do Requerente e por 

não atender aos requisitos da legislação. Embora a decisão judicial 

levantada pelo autor determinasse a inclusão do mesmo no Quadro de 

Acesso, é certo que a questão debatida naqueles autos cingia-se ao 

interstício mínimo exigido pela legislação no posto anterior para concorrer 

à promoção. Assim, os outros requisitos exigidos pela legislação não 

estariam dispensados. Vale lembrar que, nos termos da Constituição 

Federal a Administração Pública, por meio dos seus agentes deve ser 

conduzir pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade, dentre outros: Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: Ademais, 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 a ilegalidade do ato em questão. Não vislumbro, 

assim, ilegalidade por parte da Requerida, nem tampouco a preterição 

alegada. Vale lembrar que, nos termos do Código Civil, não há conduta 

ilícita quando se age no exercício regular de um direito: Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício 

regular de um direito reconhecido; (...) 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 o Requerente. 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 no 

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). Uma vez não atendidos os requisitos legais não há que se 

falar em ilegalidade do ato administrativo atacado. No caso em tela, o 

Estado, em todos os momentos agiu em estrito cumprimento de seus 

deveres legais, entre eles, o de exercer seu poder de polícia, disciplinar, 

etc. Assim, não é o caso de anular o ato administrativo em questão, nem 

tampouco de acolher os demais pedidos feitos na inicial, quais sejam, a 

determinação de promoção do autor e a condenação do Requerido ao 

pagamentos dos valores retroativos que decorreriam de tal promoção, 

pois, repisa-se, sua exclusão do Quadro de Acesso à promoção pleiteada 

se deu em conformidade com as normas aplicáveis ao caso. Assim, se 

não era o caso de acessar o Quadro, muito o menos o seria de ser 

promovido automaticamente. Por força do art. 489, IV, do CPC, registro que 

foram analisados todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão 

adotada por este Magistrado. Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida. Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os 

autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035344-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO DA COSTA GUIL (IMPETRANTE)

BRUNA PAULA PICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por MARCOS ADRIANO DA COSTA GIL em face do 

PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO (CETRAN-MT-) DO 

DETRAN/MT. O Impetrante requer, por meio deste mandamus, a anulação 

do auto de infração nº 0000177788 (recurso através do protocolo nº 

237598/2017), bem como a extinção da multa de R$ 2.934,70 (dois mil 

novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) e retirada imediata 

do sistema do DETRAN-MT de qualquer cobrança, impedimento ou 

restrição referente a este Auto de Infração, sem a oitiva da parte 

contrária, suspendendo os efeitos do ato coator, até o julgamento 

definitivo do presente mandamus. No mérito, requer a concessão da 

segurança para confirmar a liminar, anulando o auto de infração em 

questão, extinguindo a multa decorrente do mesmo. Com a inicial juntou 

documentos. Em síntese, é o necessário Relatório. DECIDO. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a via estreita do Mandado de 

Segurança é inadequada para a análise do pleito em questão, isso porque 

demanda dilação probatória. Assim corrobora a jurisprudência: MANDADO 

DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - 

LICENCIAMENTO VEÍCULO - CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DA 

MULTA - ILEGALIDADE - DECRETAÇÃO NULIDADE MULTA - WRIT - MEIO 

INADEQUADO. É de manifesta ilegalidade o ato do Diretor do Departamento 

Nacional de Trânsito - MT, em condicionar o licenciamento anual de veículo 

ao pagamento da multa. A ação constitucional não é o meio adequado para 

se anular multas aplicadas por infração de trânsito. (TJMT. Reexame 

necessário nº 15171/1999. Data de julgamento: 09/05/2000. Rel. Des. 

Juvenal Pereira da Silva). APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — 

MANDADO DE SEGURANÇA — LICENCIAMENTO DE VEÍCULO — 

EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS — AUSÊNCIA DE DUPLA 

NOTIFICAÇÃO — ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS — IMPOSSIBILIDADE — NATUREZA NÃO 

DECLARATÓRIA DO MANDAMUS. TAXA DE PERMANÊNCIA — VALOR — 

LIMITAÇÃO A TRINTA (30) DIAS — ART. 262 DO CTB — ENTENDIMENTO 

DO STJ. É ilegal a exigência do prévio pagamento de multas para o 

licenciamento de veículo quando não verificado o requisito da dupla 
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notificação. O mandado de segurança não se presta a encampar pleitos 

de natureza exclusivamente declaratória, em face de seu estreito rito, que 

não tolera ampla discussão sobre fatos e provas. (...) (...) No que tange, 

entretanto, ao capítulo que declarou a nulidade das infrações 

administrativas, creio que a sentença está a merecer reforma, porquanto o 

mandado de segurança não se presta a encampar pleitos de natureza 

exclusivamente declaratória, em face de seu estreito rito, que não tolera 

ampla discussão sobre fatos e provas. A distinta relevância, aliada à 

brevidade de seu procedimento, que apenas se satisfaz com a 

exuberância da prova pré-constituída diante da impossibilidade de dilação 

probatória, não permite que o mandamus seja reduzido à ação 

declaratória, quando é de comum sabença que ele se presta a “[...] 

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer 

pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la 

por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as 

funções que exerça” (artigo 1º, cabeça, da Lei nº 12.016/2009). Bem por 

isso é que carrega, no próprio nomen juris, o caráter mandamental das 

decisões que alberga, mormente porque se destina a frustrar a 

concretização (tutela preventiva) ou a fazer cessar (tutela repressiva) as 

consequências oriundas de atos ilegais e abusivos, perpetrados por 

autoridades ditas coatoras. (...) No mesmo sentido, a angusta via 

mandamental não permite o exercício do direito de defesa em plenitude, já 

que cabe à autoridade apontada como coatora tão somente prestar 

informações acerca do ato atacado. Com efeito, a pessoa jurídica de 

direito público, verdadeira afetada ante uma suposta declaração de 

nulidade das infrações administrativas aplicadas, não figura como parte no 

mandamus, e, por conseguinte, não pode resistir à pretensão deduzida em 

juízo, o que, em ultima ratio, traduz-se em efetivo prejuízo sem a mínima 

possibilidade de defesa. Um olhar desatento poderia conduzir à temerária 

conclusão de que a anulação de multas, no exíguo percurso mandamental, 

está a sentar praça nos princípios da celeridade e economia processuais, 

visto que evitaria a propositura de ação diversa na busca do anseio 

anulatório. Creio, entretanto, que tal conclusão não merece preponderar, 

sob pena de a agilidade que se busca imprimir conduzir a odiosa afronta 

aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sem que 

possa a parte contrária levantar-se em defesa de seu direito. Autoridades 

coatoras vão e vêm a todo momento. É a Administração Pública que 

permanece a prestar os serviços em nome e no interesse da sociedade. 

Esta é a crucial razão por que não se pode relegar aos transitórios 

agentes, em sede das rápidas informações que prestam, o dever de 

promover a defesa dos interesses da pessoa jurídica de direito público a 

que estão vinculados. Sustentar o oposto é admitir que o interesse público 

se esfacele desamparado, sem a possibilidade de uma defesa ampla e 

efetiva, totalmente entregue ao alvedrio de instáveis agentes, que, 

sabidamente, possuem toda a sorte de interesse, nem sempre compatíveis 

com interesse público maior. Por tudo isso, não é lícito considerar que o 

impetrado, em juízo, age em substituição à pessoa jurídica de direito 

público, tanto que o artigo 14, § 2º, da Lei nº 12.016/2009 estendeu à 

autoridade coatora a possibilidade de recorrer, mas o recurso só pode 

versar sobre os pontos que pudessem levá-la, em demanda subsequente, 

a responder civilmente por seus atos. Ora, acaso a autoridade fosse 

parte, no sentido estrito, não dependeria de nenhum dispositivo legal para 

conferir a ela legitimidade de recorrer, como é de comum sabença. Não se 

trata de inovação, mas de consolidação do entendimento há muito 

consagrado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça. E é a lei sapientíssima ao negar legitimidade para recorrer ao 

impetrado, salvo quando este defende interesse exclusivamente seu, 

porque, no mais das vezes, e quase sempre, exerce mandato, cargo em 

comissão ou função gratificada, nos quais a essência é a provisoriedade, 

em profundo contraste com o caráter de definitividade da pessoa jurídica 

de direito público. Exemplifico: seria sensato conferir legitimidade ativa 

para recorrer a presidente de comissão, de caráter extremamente 

transitório, em licitação de milhões ou bilhões de reais, para falar e decidir 

em nome da pessoa jurídica de direito público, que, ao fim e ao cabo, é 

quem sofrerá as consequências? A resposta é autoevidente, tanto que 

nem o legislador constitucional nem o ordinário ousaram contrariar o senso 

comum. Portanto, é a pessoa jurídica de direito público a parte legítima para 

contestar, recorrer etc., não o funcionário, em sentido lato, acoimado de 

ter violado direito líquido e certo de outrem. Não seria ele, como é de 

evidência palmar, o mais indicado para defender os interesses daquela, 

visto que, no frigir dos ovos, o primeiro lesado pela ilegalidade ou abuso 

de poder é justamente o ente público. (TJMT. Apelação nº 18196/2013. 

Rel. Des. Luiz Carlos da Costa. Data de julgamento: 15/04/2014). Dessa 

forma, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO pela 

inadequação da via eleita com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. Sem 

custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste 

caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO 

JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003393-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

ROSE MARY DE OLIVEIRA RONCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ROSE MARY DE 

OLIVEIRA RONCHI em face do ESTADO DE MATO GROSSO objetivando 

sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental 

do Governo – Perfil Administrador, bem como o pagamento de lucros 

cessantes no importe de R$ 45.869,99 (quarenta e cinco mil oitocentos e 

sessenta e nove reais e noventa e nove centavos) e a indenização por 

danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Administrador, que previa 67 (sessenta e sete) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificada na 146ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 130 (cento e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

130 (cento e trinta) candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não 

tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da 

existência de 71 (setenta e um) cargos vagos conforme consulta aos 

lotacionogramas das secretarias estaduais. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 31/171. Postergada a análise da antecipação de tutela 

pretendida para após a manifestação da parte contrária (fl. 172). 

Devidamente citado, o Requerido apresentou contestação às fls. 178/193. 

Resposta à contestação às fls. 199/234, relatando a existência de 

empresas terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em 

órgãos públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de 

Informação Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas 

secretarias estaduais, ocupando cargos que deveriam ser dos 

classificados em concurso, tendo em vista que ocupam, entre outros, a 

função inerente aos técnicos da área instrumental do governo, com a 

juntada de documentos (fls. 235/325). Intimados a especificar provas, a 

parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que a 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis (fls. 331 e 

336/338). Parecer do Ministério Público Estadual às fls. 334/335, 

manifestando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, 

diante da ausência de interesse público. É o relatório. Decido. Com relação 

ao requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova, saliento 

que o Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte 

autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA 

DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que 

não demonstra seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e 

tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente 

sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da 

improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito 

do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, 
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DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto 

posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, posto que tal prova 

incumbe a autora da ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a 

Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Administrador, em razão das vacâncias 

que surgiram durante a vigência do certame e da ocorrência de 

contratações precárias em detrimento dos classificados no concurso. 

Analisando os documentos acostados, verifico que a Requerente foi 

classificada na 146ª colocação e que o Edital previa 74 (setenta e quatro) 

vagas para o cargo almejado, das quais 67 (sessenta e sete) vagas eram 

de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 67 (sessenta e sete) 

vagas, o Requerido convocou a tomar posse 130 (cento e trinta) 

candidatos, dos quais 05 (cinco) não teriam tomado posse. A Requerente 

relata a existência de 71 (setenta e um) cargos vagos durante a validade 

do certame conforme consulta aos lotacionogramas das secretarias 

estaduais, além da existência de contratações precárias e de empresas 

terceirizadas que possuem funcionários ocupando cargos que deveriam 

ser destinados aos classificados em concurso. Em que pese 

supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o poder 

discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. No caso concreto, a Requerente não logrou êxito em 

demonstrar que as contratações precárias ou terceirizadas seriam ilegais 

ou que houvesse desvio de finalidade nas contratações. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 
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públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando a Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, restando 

prejudicada a análise da antecipação de tutela. Condeno o Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida à fl. 172 (ID 1059433). Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013153-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA GABRIELLE AGNELO BRUNO (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Danos Morais ajuizada por 

BRUNNA GABRIELLE AGNELO BRUNO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Agente 

de Desenvolvimento Econômico Social – Polo Cuiabá, bem como o 

pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 21.810,25 (vinte e um mil 

oitocentos e dez reais e vinte e cinco centavos) e a indenização por 

danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico Social – Polo Cuiabá, que previa 160 (cento e sessenta) vagas 

de ampla concorrência para provimento imediato e formação de cadastro 

de reserva, ficando classificada na 761ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 530 (quinhentos e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los. Ressalta que dos 530 

(quinhentos e trinta) candidatos classificados nomeados, 12 (doze) não 

tomaram posse, tornando assim 12 (doze) cargos vagos, além da 

existência de 273 (duzentos e setenta e três) cargos vagos conforme 

consulta aos lotacionogramas das secretarias estaduais. Sustenta a 

existência de cargos precários nomeados temporariamente durante a 

validade do concurso, além da existência de empresas terceirizadas que 

contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo 

da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 52/416. Devidamente citado, o Requerido 

apresentou contestação às fls. 419/426. Resposta à contestação às fls. 

430/462, com os documentos de fls. 463/472. Intimados a especificar 

provas, a parte autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez 

que a Requerente já juntou todos os documentos disponíveis (fls. 

476/478). É o relatório. Decido. Com relação ao requerimento da autora 

quanto à inversão do ônus da prova, saliento que o Código de Processo 

Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso 

concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. 

TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra seguramente os 

fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como norte a 

responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato em 

apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, uma 

vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe a autora da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Agente de Desenvolvimento 

Econômico Social – Polo Cuiabá, bem como o pagamento de lucros 

cessantes e a indenização por danos morais. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 761ª colocação e 

que o Edital previa 160 (cento e sessenta) vagas para o cargo almejado 

de ampla concorrência. Apesar de fazer previsão de 160 (cento e 

sessenta), o Requerido convocou a tomar posse 530 (quinhentos e trinta) 

candidatos, dos quais 12 (doze) não teriam tomado posse. A Requerente 

relata a existência de 273 (duzentos e setenta e três) cargos vagos 

durante a validade do certame conforme consulta aos lotacionogramas 

das secretarias estaduais, além da existência de contratações precárias e 

de empresas terceirizadas que possuem funcionários ocupando cargos 

que deveriam ser destinados aos classificados em concurso. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a irregularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. No caso concreto, a Requerente não logrou êxito em 

demonstrar que as contratações precárias ou terceirizadas seriam ilegais 

ou que houvesse desvio de finalidade nas contratações. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 
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candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando a Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 417 (ID 1671900). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

FABRICIO HAEFFNER BILLEK (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária c/c Danos Morais ajuizada por 

FABRICIO HAEFFNER BILLEK em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área 

Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistemas, bem como o 

pagamento de lucros cessantes no importe de R$ 70.012,09 (setenta mil 

doze reais e nove centavos) e a indenização por danos morais no valor 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Relata o Requerente que logrou êxito em 

participar do concurso regido pelo Edital nº 005/2009 – SAD, para o cargo 

de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Analista de Sistemas, 

que previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência para provimento 

imediato e formação de cadastro de reserva, ficando classificado na 95ª 

posição. Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido insistiu em contratar e 

manter servidores comissionados, além de realizar novos concursos 

públicos para cargos com funções inerentes aos candidatos 

classificados. Ressalta que dos 81 (oitenta e um) candidatos classificados 

nomeados, 05 (cinco) não tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) 

cargos vagos, além da existência de 71 (setenta e um) cargos vagos 

conforme consulta aos lotacionogramas das secretarias estaduais. 

Sustenta a existência de servidores contratados e cedidos, advindos da 

CEPROMAT, além da existência de empresas terceirizadas que contratam 

funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo da 

empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui terceirizados 

lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando cargos que 
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deveriam ser dos classificados em concurso. Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 63/350. Devidamente citado, o Requerido apresentou 

contestação às fls. 355/364. Resposta à contestação às fls. 368/406, com 

os documentos de fls. 407/416. Intimados a especificar provas, a parte 

autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que o 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis (fls. 421/423). É o 

relatório. Decido. Com relação ao requerimento do autor quanto à inversão 

do ônus da prova, saliento que o Código de Processo Civil estabelece em 

seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao 

autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus 

da prova é da parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO 

REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL 

NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra seguramente os 

fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como norte a 

responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato em 

apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, uma 

vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende o Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Analista de Sistemas, bem como o pagamento de lucros 

cessantes e a indenização por danos morais. Analisando os documentos 

acostados, verifico que o Requerente foi classificado na 95ª colocação e 

que o Edital previa 38 (trinta e oito) vagas para o cargo almejado de ampla 

concorrência. Apesar de fazer previsão de 38 (trinta e oito), o Requerido 

convocou a tomar posse 81 (oitenta e um) candidatos, dos quais 05 

(cinco) não teriam tomado posse. O Requerente relata a existência de 71 

(setenta e um) cargos vagos durante a validade do certame conforme 

consulta aos lotacionogramas das secretarias estaduais, além da 

existência de servidores cedidos pela CEPROMAT, comissionados, 

contratações precárias e de empresas terceirizadas que possuem 

funcionários ocupando cargos que deveriam ser destinados aos 

classificados em concurso. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a irregularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias, 

servidores comissionados e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. No caso concreto, o Requerente não logrou êxito em 

demonstrar que as contratações precárias ou terceirizadas seriam ilegais 

ou que houvesse desvio de finalidade nas contratações. A matéria já está 

consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de 

repercussão geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação 

dos aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 

– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do 

edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância 

da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for 

aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 
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o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Conforme já mencionado, não se 

enquadrando o Requerente nas hipóteses previstas pelos Tribunais 

Superiores, não há direito à nomeação, e consequentemente não há que 

se falar em lucros cessantes ou indenização por danos morais. Diante de 

todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida à fl. 351 (ID 4678942). Transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013265-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REICYLA BRUNA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE RUBENS CARDOSO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, se manifestar sobre a informação do perito de Id. 

15976023, 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: 1032937-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

ILDETE DE SOUSA ANDRADE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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. 1 – 

Homologo a desistência requerida pela parte impetrante (Id. 15699694), 

para que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 

2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 

485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis 

na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e providências de estilo. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026787-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DE SOUZA LEITE (IMPETRANTE)

ALYNNSON CORREA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O PRESENTE EXPEDIENTE TEM POR FINALIDADE A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 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, 

reconheço e declaro, de ofício, a carência de ação por ausência 

superveniente de interesse processual em relação ao pedido de 

licenciamento do veículo, bem como acolho a preliminar de carência de 

ação por inadequação da via eleita quanto ao pedido de anulação das 

multas. Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

Julgo Parcialmente Procedente o presente writ, para tão somente 

consolidar os termos da decisão inaugural que concedeu a liminar, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, eis que incabíveis na espécie. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 

de praxe. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034667-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Luciene Barbosa de Carvalho (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Dom Aquino, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035531-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035531-97.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSIANO PEDRO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a 

ordem deprecada, com urgência, por se tratar de matéria de saúde, 
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expedindo-se o necessário, nesta data, por oficial plantonista, se 

necessário for. Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as 

informações necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção 

das cautelas de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. 

Cuiabá, 17 de outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035598-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA OAB - 005.166.941-20 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035598-62.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA DE 

SOUZA REPRESENTANTE: FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, 

com urgência, por se tratar de matéria de saúde, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. 

Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas 

de praxe. Cumpra-se, servindo a presente como mandado. Cuiabá, 17 de 

outubro de 2018 PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035678-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1035678-26.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LOURIVAL DA COSTA LIMA, 

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos e etc. Cumpra-se a ordem deprecada, expedindo-se o 

necessário, nesta data, por oficial plantonista, se necessário for. 

Comunique-se ao Juízo deprecante prestando as informações 

necessárias. Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas 

de praxe. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018 PAULO MARCIO 

SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361254 Nr: 31513-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 

DESPORTO E LAZER DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801263 Nr: 7693-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON PARREIRA DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 817023 Nr: 23464-93.2013.811.0041

 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: CONSTRUTORA AFFONSECA S/A - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDER MARTINS BERNARDES - 

OAB:15604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Ação Ordinária nº 23464-93.2013.811.0041

Autor: Construtora Affonseca S/A - EPP

Réu: Município de Cuiabá

Vistos.

Intime-se o requerido para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

(artigo 329, II do CPC), acerca do pedido formulado pelo autor às fls. 

96/100.

 2. Após, voltem-me conclusos para decisão.

Cumpra-se

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 870478 Nr: 9945-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO DO ESPÍRITO SANTO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para:a) condenar o Requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária 

pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de 

Justiça);b) bem como para condenar o requerido ao pagamento de 

indenização à título de dano material no valor de R$5.459,00 (cinco 

quatrocentos e cinquenta e nove reais), a ser acrescida de juros da 

caderneta de poupança a partir da data do efetivo prejuízo e correção 

monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem custas. Condeno o 

Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior Tribunal de 

Justiça).Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 

496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 15 de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 388531 Nr: 24211-82.2009.811.0041

 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: CRISTIANO BISNETO MOREIRA MACHADO, ALTAIR 

ANTONIO BEDIN, LINDOMAR ALVES CAMARA, WILMAR DE MORAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON MEDEIROS - OAB:, 

PAULO SILLAS LACERDA - OAB:4454-A/MT, PAULO SILLAS 

LACERDA - OAB:4454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 815871 Nr: 22319-02.2013.811.0041

 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: CARLOS AUGUSTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA REGINA SANTANA NUNES 

- OAB:15.510/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos.

Defiro pleito a fl. 108.

Em nada mais sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 712562 Nr: 5665-08.2011.811.0041

 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: K. L. E. J. S., JOANITA LUCIA ELEOTERIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 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: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Visots.

Intimem-se as partes do retorno dos autos para, querendo, postularem o 

que entender necessário, dentro do prazo legal, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos sem necessidade de nova conclusão, com as 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 990824 Nr: 18870-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALINO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Bueno 

(Procurador do Estado) - OAB:17439-A, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Vistos.

 Ouça-se o Ministério Público.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 337369 Nr: 8249-53.2008.811.0041

 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: KARBELLE KASSANDRA MORAES VARELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 16 

de outubro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 727021 Nr: 22860-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Sendo assim, DETERMINO que o Requerente restituía aos cofres públicos 

o valor de R$ 5.317,50 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta 

centavos), depositado na sua conta corrente no dia 03/09/2018, 

devidamente corrigidos com os consectários legais aplicáveis a 

espécie.Acolhendo a cota ministerial, ORDENO o encaminhamento de 

cópia dos autos a Procuradoria Geral do Estado para intentar a 

competente execução fiscal.Intimem-se e cumpra-se. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018.Paulo Márcio Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 850670 Nr: 53698-58.2013.811.0041

 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: WILMA LÚCIA MONTEIRO MARREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos.

 Defiro o pedido de Suspensão dos autos, visto que a matéria nele 

discutida está sob sistemática de Repercussão Geral no Supremo Tribunal 

Federal.

Assim, com o julgamento final daquela corte, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 865492 Nr: 5994-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAQUEU FERREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Santos de Carvalho 

- OAB:18026
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 Vistos, etc.

Diante da insurgência na certidão de fls. 290, RENOVE-SE o mandado de 

intimação, com urgência, por se tratar de matéria que envolve saúde, 

fazendo constar o nome, miligrama e quantidade do fármaco a ser 

fornecido, quais sejam:

NOME: PREGABALINA 75MG

QUANTIDADE: 12 CAIXAS COM 30 COMPRIMIDOS

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 951132 Nr: 444-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. AFONSO SOARES -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA - 

SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, ACOLHO o pedido formulado, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil e, por corolário, CONCEDO a ordem 

mandamental, para consolidar os termos da liminar deferida no 

nascedouro destes autos.

 Comunique-se o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora e à 

pessoa jurídica de direito público interessada, nos moldes do art. 13 da Lei 

nº 12.016/09.

 Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie.

 Decisão sujeita ao reexame necessário, por força da disposição 

específica contida no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09. Após o decurso 

do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.

 P.R.I.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 985354 Nr: 16464-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUCIA ANNE KELLY RODRIGUES DO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLY DE OLIVEIRA MATOS 

- OAB:17.386/MT

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, 

REJEITO-LHES.Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, retifico 

parcialmente, de ofício, a parte dispositiva da sentença, para determinar a 

utilização do IPCA-E como índice de correção monetária desde o 

vencimento de cada parcela, nos moldes do precedente 

supracitado.Intimem-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852009 Nr: 54876-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELDA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Vistos.

 Defiro o pedido de Suspensão dos autos, visto que a matéria nele 

discutida está sob sistemática de Repercussão Geral no Supremo Tribunal 

Federal.

Assim, com o julgamento final daquela corte, concluso.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033938-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE CARVALHO MOREIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1033938-33.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: BENEDITO DE CARVALHO 

MOREIRA IMPETRADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e etc. Benedito de 

Carvalho Moreira impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar 

contra suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do 

veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das 

multas de trânsito impostas. Alega que é proprietário da motocicleta 

marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN EX, ano/modelo 2014/2015, placas 

QBL - 5642, renavam nº 01043934011 que ao tentar emitir o CRLV 

(Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento 

da existência de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, 

consequentemente, negada a emissão do correspondente documento de 

porte obrigatório para o tráfego regular. Relata, ainda, que está 

impossibilitado de obter o licenciamento, vez que a autoridade coatora está 

vinculando o ato de tal procedimento administrativo com os pagamentos 

das multas existentes. Entretanto, informa que em nenhum momento 

recebeu qualquer notificação dos autos de infrações de trânsito aplicada 

pela autoridade coatora. Diante do que expôs, requer em sede liminar a 

concessão da ordem mandamental para determinar a autoridade coatora a 

proceder com o licenciamento anual de seu veículo, sem o pagamento 

prévio das multas pré-existentes. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda da inicial. O artigo 7º, III da 

Lei 12.016/09, preceitua 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...”. Pelos documentos trazidos com a exordial, 

verifico estar presente o fundamento relevante para o acolhimento da 

liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade coatora não providenciou a 

prévia notificação ao impetrante sobre a multa existente. Saliento que é 

assegurado a todos o direito constitucional de se defender das multas 

impingidas, utilizando-se de recursos administrativos e judiciais, antes de 

qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: “REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 
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a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento da motocicleta marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN, 

ano/modelo 2014/2015, placas QBL-5642, cor predominante BRANCA, 

renavam nº 01043934011, independentemente do pagamento de multas 

indicadas na inicial. 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. 

Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035558-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (IMPETRANTE)

GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1035558-80.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MOSAIC FERTILIZANTES DO 

BRASIL LTDA., MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., MOSAIC 

FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: ILMO. SR. SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por Mosaic Fertilizantes do Brasil LTDA. acoimando de 

ilegal e arbitrário ato do Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado 

de Mato Grosso. O impetrante aduz, em síntese, a inconstitucionalidade da 

incidência da alíquota de ICMS no percentual de 27% sobre os serviços de 

energia elétrica, ao argumento de que tal alíquota viola o princípio da 

seletividade, em razão da essencialidade do referido serviço. Em face do 

exposto, requer a concessão de liminar para que seja autorizado o 

recolhimento de ICMS sobre a energia elétrica, com a alíquota de 17%. A 

inicial veio acompanhada de documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. Para o deferimento de liminar em mandado de 

segurança, a legislação de regência impõe a demonstração da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: “a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser 

reconhecido na decisão de mérito – fumus boni juris e periculum in mora.” 

A controvérsia a ser dirimida no caso concreto consiste em apurar se a 

Requerente tem direito à declaração de inconstitucionalidade da cobrança 

de ICMS sobre o serviço de energia elétrica com base na alíquota de 27% 

e, liminarmente, recolher o ICMS com base na alíquota de 17%.. A 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem 

entendimento pacificado, inclusive com análise pelo Tribunal Pleno, no 

sentido de entender como legítima a incidência da alíquota de ICMS 

questionada, uma vez que sua fixação decorre da discricionariedade 

conferida ao legislador. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – TUTELA INDEFERIDA – ICMS INCIDENTE SOBRE 

ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA DE 27% – PRETENSÃO DE REDUÇÃO 

SOB O PRETEXTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE (ART. 

153, §3º, INC. I DA CF/88) – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO NA LEI 

ESTADUAL N. 7.098/98 – DISCRICIONARIEDADE CONFERIDA AO 

LEGISLADOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – 

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – MATÉRIA JÁ APRECIADA 

PELO TRIBUNAL PLENO – RECURSO DESPROVIDO. O Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso decidiu em Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI 87002/2010) que a seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é 

faculdade conferida ao legislador, sujeita ao seu juízo discricionário de 

conveniência e oportunidade, quanto à melhor política fiscal, não podendo 

o Poder Judiciário substituí-lo e determinar qual a alíquota aplicável nas 

operações de energia elétrica, sob pena de afronta ao princípio da 

separação dos poderes. (AI 175457/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 17/06/2016) APELAÇÃO – DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – EMPRESA DE SERVIÇOS 

GRÁFICOS EM GERAL, CONTRIBUINTE DO ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – 

ALÍQUOTA DE 30% - LEI Nº 7.098/98 – ALEGADA OBRIGATORIEDADE DE 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ART. 155, §2º, III, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 153, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 

MATO GROSSO – FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO ICMS – FACULDADE 

CONFERIDA AO LEGISLADOR – DISCRICIONARIDADE DOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE, NESTE CASO 

ESPECÍFICO, DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA 

SEPARAÇÃO DOS PEDERES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O 

consumidor, como contribuinte de fato, é parte legítima para discutir da 

incidência do ICMS sobre os serviços de energia elétrica, na peculiar 

relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o 

consumidor (art.7º da Lei n. 8.987/95). Precedente desta Corte (REsp 

1299303/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 14/08/2012).” 

(RMS 37.569/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013). Acerca da alegada 

desobediência ao princípio da seletividade em função da essencialidade, 

por parte do Executivo, bem como a necessidade/possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário para o devido controle da legalidade e 

constitucionalidade dos atos, o Tribunal Pleno deste sodalício, no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 87002/2010, sob a 

relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, decidiu que “uma vez que 

a instituição das alíquotas do ICMS é uma faculdade, sujeita ao seu juízo 

discricionário do legislador de conveniência e oportunidade, quanto à 

melhor política fiscal, não pode o Poder Judiciário substituí-lo e determinar 

qual a alíquota aplicável nas operações de energia elétrica, sob pena de 

afronta ao princípio da separação dos poderes.”. Considerando que a 

seletividade na fixação das alíquotas do ICMS é uma faculdade conferida 

ao legislador, e não uma obrigatoriedade, não cabe, nesta via, a análise 

acerca da alegada inconstitucionalidade e ilegalidade do artigo 14, VII, “b”, 

da Lei Estadual nº 7.098/98, e do artigo 49, VII, “b”, do Regulamento do 

ICMS/MT. Até porque, conforme restou decidido na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 87002/2010, julgada pelo Tribunal Pleno deste 

Egrégio Tribunal deJjustiça de Mato Grosso, levando-se em conta a 

essencialidade do produto ou serviço, a seletividade do tributo deve ser 

observada sob a ótica da discricionariedade dos Poderes Executivo e 

Legislativo, não cabendo ao Poder Judiciário intervir em tal questão, sob 

pena de infringir o princípio da separação dos poderes. (Ap 40320/2013, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) Desse modo, em 

sede de cognição sumária, tenho como não evidenciada a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade da incidência da alíquota questionada, 

o que não autoriza concessão da liminar pretendida. 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. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010452-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

RAMIRO MURAD FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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 em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035623-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAYNA GRAYCE DA SILVA (AUTOR(A))

ROECSON VALADARES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1035623-75.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1026752-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAYDSON MAGNO ANDRADE DA COSTA (AUTOR(A))

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

BRENO MENDES TAQUES (ADVOGADO(A))

MONICA FURTADO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1026752-56.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de Ação de Usucapião 

Extraordinária movida por GLAYDSON MAGNO ANDRADE DA COSTA em 

desfavor da AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

– MT FOMENTO, objetivando seja declarada a prescrição aquisitiva de 

domínio do imóvel sito ao “Lote 17, Quadra 27, setor 04, do conjunto 

habitacional do CPA III”, com área de 250,00 m² (duzentos e cinquenta 

metros quadrados), registrado no Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Cuiabá – MT, sob a matrícula n. 12.096, às fls. 182 do livro n. 2-AO, de 

23/01/1985, ordenando a expedição do competente mandado ao Registro 

de Imóveis desta Comarca, a fim de que transcreva em definitivo a 

sentença em nome da autora. Pugna pelo deferimento da Justiça Gratuita. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento. Decido. Verifico que por se tratar de 

uma ação de usucapião, faz se necessária a citação pessoal dos 

confinantes, conforme dispõe o art. 246 em seu § 3º. § 3º Na ação de 

usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada. Intimem-se as partes, inclusive, os 

confinantes arrolados na inicial (ID: 14826138). citem-se os requeridos, 

para, querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. No mais, 

defiro a Justiça Gratuita, em virtude dos documentos juntados aos autos 

(ID. 14826530). Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1033940-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA NOVO CENTRO OESTE LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão 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 em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante fundamentação 

supra, CONCEDO A LIMINAR vindicada, para suspender a cobrança de 

ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que 

a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes 

art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e 

Portaria 144/2006, até final decisão de mérito. Notifiquem-se as 

autoridades coatoras a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão, 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). Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034163-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora 

que proceda com o recebimento e análise do Recurso Voluntário 

interposto no processo administrativo, em segunda instância por um 

Colegiado, bem como que suspenda a exigibilidade do crédito tributário 

objeto do mencionado recurso administrativo, 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 ilustre representante 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034051-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

IMAGEM DA TERRA PRODUCOESLTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICIPIO DE CUIABÁ (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. DECISÃO: ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar a imediata suspensão da incidência 

e da cobrança do ISSQN, por meio de retenção na fonte em regime de 

substituição tributária sobre os serviços cinematográficos, nos termos do 

artigo 151, V, do Código Tributário Nacional. Cite-se o Requerido Município 

de Cuiabá para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante 

do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente 

para impugnar no prazo legal e, após, cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035537-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOAO ANTONIO VERONEZ FILIAGI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da tutela 

cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo FIAT/UNO MILLE FIRE, Placa 

HSJ1250, RENAVAM: 838818714, CHASSI: 9BD15802554608553, ANO DE 

FAB.: 2004, COR: BRANCA sem a exigência do pagamento prévio das 

multas. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, 

e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032768-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

CELSO PINHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1032768-26.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CELSO PINHO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

com supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição 

Federal, contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DETRAN/MT – 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento do 

veículo Saveiro RB MBVD, placa QCP2467, Renavam 01129134862, 

Chassi 9BWJB45U2JP009363, sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. No mérito, que seja 

concedida a segurança, confirmando a liminar eventualmente deferida. Em 

síntese, é o necessário relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que 

disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). 

Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida 

liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar 

"possível direito da parte Impetrante", para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados deve 

ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Como alhures relatado, busca o Impetrante com a 

concessão da medida liminar a determinação para que o veículo Saveiro 

RB MBVD, placa QCP2467, Renavam 01129134862, Chassi 

9BWJB45U2JP009363, seja licenciado sem o pagamento de multas 

previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

Analisando sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que 

houve a notificação regular do Impetrante para exercer o direito de 

defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a 

lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade 

deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, 

nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante 

aos autos de infração ressai que não houve cumprimento da legislação de 

trânsito. Com efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 15654840), 

denota-se que não se observou a exigência da dupla notificação à parte 

infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de 

trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. 

Nestes termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo Saveiro RB MBVD, 

placa QCP2467, Renavam 01129134862, Chassi 9BWJB45U2JP009363, 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 15 de 

outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035271-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARIA IZABEL PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1035271-20.2018.8.11.0041 (PJE 

04). Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança proposta por MARIA 

IZABEL PEREIRA DE ARRUDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando o pagamento de férias referentes ao ano de 2014, para os 

servidores da educação básica. Aduz em síntese que faz jus à férias de 

45 dias conforme é disposto no artigo 54 da lei complementar 50/98, por 

exercer cargo de professora na rede pública estadual. Com a inicial 

vieram documentos eletronicamente acostados. Em síntese, é o 

necessário relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico 

que a presente demanda é conexa, aos autos n° 

1028936-19.2017.811.0041, contudo, observo que o tal processo tramita 

perante o juízo da Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital. É cediço 

que o instituto da conexão visa evitar a prolação de decisões 

inconciliáveis, razão por que os feitos nessas condições são reunidos 

para apreciação conjunta, pelo mesmo juízo. O Novo Código de Processo 

Civil, sobre o assunto dispõe: Art. 54. A competência relativa poderá 

modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto 

nesta Seção. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Desta forma, ante a 

existência dos autos da Ação de nº. ° 1028936-19.2017.811.0041 (PJE), 

que tramita perante a Primeira Vara Da Fazenda Pública da Capital, e 

abrange a mesma matéria e ainda pendente de sentença, no intuito de 

evitar decisões contraditórias, a medida que se impõe é o declínio da 

competência. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e 

julgar o feito em favor da Primeira Vara Da Fazenda Pública de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 113, § 

2º, do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035500-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA E RELOJOARIA OMEGA LTDA - ME (IMPETRANTE)

ANDERSON DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1035500-77.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ÓTICA E 

RELOJOARIA ÔMEGA LTDA. contra ato tido por ilegal de lavra da AGENTE 

DE TRIBUTOS ESTADUAIS – ANA PAULA MIRAGLIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão da medida liminar para que seja 

determinada à autoridade tida por coatora que se abstenha de adotar 

medidas punitivas contra a Impetrante, no sentido de impedir a emissão de 

Certidão Negativa de Débitos, bem como que se abstenha de ajuizar 

Execução Fiscal e promover a sua exclusão do Simples Nacional. Aduz, 

em apertada síntese, que a obrigação tributária tem, como fato gerador, a 

omissão na entrega mensal dos arquivos do SINTEGRA – GIDI –, nos 

meses de janeiro a dezembro de 2007, sendo que, ao tomar ciência da 

notificação pela via postal, em 14.10.2013, interpôs o recurso 

administrativo, defendendo a ocorrência da decadência, mas que foi 

indeferido pelos Impetrados, ao argumento de que a notificação teria 

ocorrido no prazo, ou seja, em 06.09.2012, por meio do Aviso de 

Cobrança Fazendária, via sistema informatizado da SEFAZ/MT. Pontua que 

esta decisão contraria precedentes do TJ/MT, que firmou entendimento, no 

sentido de que a notificação do contribuinte deve ser pessoal. Escuda a 

pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e 

periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou 

extinto o processo, sem a resolução do mérito, em relação ao Secretário 

de Estado de Fazenda de Mato Grosso, declinando, consequentemente, a 

competência à uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública desta 

comarca. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista 

da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é um 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a 

medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença 

final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, 

justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, 

funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da 

causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa 

resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a 

apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da 

ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, 

para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os 

fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação 

fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a 

narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente mandamus foi 

impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que seja 

determinada à autoridade tida por coatora que se abstenha de adotar 

medidas punitivas contra a Impetrante, no sentido de impedir a emissão de 

Certidão Negativa de Débitos, bem como que se abstenha de ajuizar 

Execução Fiscal e promover a sua exclusão do Simples Nacional. Em 

análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 15955360 e seguintes, não 

vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a 

documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus 

boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a 

irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada 

coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público. Outrossim, caso 

deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação da autoridade tida por coatora. Portanto, ante a 

ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. 

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a 

vindicada. Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na 

oportunidade, intime-a do teor desta decisão. Oficie-se a Procuradoria 

Geral do Estado sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, 

para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da 

Lei nº 12.016/2009. Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério 

Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do 

art. 12 da Lei nº 12.016/09. Após, decorrido o prazo das informações, 

prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo o presente 

como mandado. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014943-40.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por SÉRGIO 
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RICARDO ALMEIDA 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 

confirmada a liminar deferida, bem como que seja determinado o 

c a n c e l a m e n t o  d a  i n f r a ç ã o  e m  a u t u a ç ã o  – 

SINFRA-111200-SIN0055747-6912/00. 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 1957658). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4148257), 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 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 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 a Impetrante que seja confirmada a liminar deferida, bem 

como que seja determinado o cancelamento da infração em autuação – 

SINFRA-111200-SIN0055747-6912/00. 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 
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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 cancelamento da multa 

aplicada ao Impetrante, qual seja a SINFRA-111200-SIN0055747-6912/00, 

entendo que merece acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo 

acostado (ID nº 1957665), denota-se que não houve a observância da 

dupla notificação sobre as multas/infrações aplicadas ao Impetrante, como 

preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por 

consequência lógica mostra-se imprescindível considerar que as multas 

aplicadas pela municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO 

DE MULTAS – ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS 

INFRAÇÕES NA VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência 

da infração é consequência lógica para o resguardo do direito líquido e 

certo do proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de 

veículo ao prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e 

arbitrário do 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 Fiat Strada Fire CE Flex, ano/modelo 2011/2011, placa 

NJS-9503, cor vermelha, RENAVAM nº 00330067079 e Chassi nº 

9BD27833MB7370935 de propriedade do Impetrante (ID nº 1957665), sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como para determinar o cancelamento da multa 

a qual o Impetrante não foi duplamente notificado, qual seja a 

SINFRA-111200-SIN0055747-6912/00, devendo ser banida do sistema 

eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1038300-15.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por MICHELLE ALVES DONEGÁ, com supedâneo 

na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato 

tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o 

licenciamento do veículo GM/PRIMA MAXX, cinza, flex, ano/modelo 

2008/2009, placa NPG8320, renavam 00989951294 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 11351500). Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 11742460), 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. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 
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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/PRIMA MAXX, 

cinza, flex, ano/modelo 2008/2009, placa NPG8320, renavam 

00989951294, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se 

que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela 

ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos 

termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou 

entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário condicionar o 

licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio pagamento de 

multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional do devido 

processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados abaixo: 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – 

MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE DA VIA ELEITA – 

REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

– SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de 

multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o órgão público deve 

comprovar a estrita legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o 

reconhecimento da ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo 

órgão de trânsito competente, tal ato é passível de correção pela via do 

mandamus. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou 

transferência de veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, 

DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – 

Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE 

SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA 

RATIFICADA. A discussão quanto à legalidade ou não de multas de 

trânsito, bem como notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não 

podendo, todavia, a renovação do licenciamento do veículo ficar 

condicionada ao seu prévio pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. 

José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – Destacamos. Assim, 

o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que acatar sua 

perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito moderno, 

cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido hodiernamente. 

Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito disponha que o 

CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos os débitos 

existentes relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se 

revela inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida. Com 

a devida vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo da 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira de motorista. Trata-se, a meu ver, de 

sanção política, inadmissível em nosso sistema jurídico vigente. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo 

marca/modelo GM/PRIMA MAXX, cinza, flex, ano/modelo 2008/2009, placa 

NPG8320, renavam 00989951294, 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, 15 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020469-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTENOR DOS SANTOS LIMA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1020469-85.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ANTENOR DOS 

SANTOS LIMA JUNIOR 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 

confirmada a liminar deferida, bem como que seja determinado o 

cancelamento das multas aplicadas ao Impetrante, as quais não foi 

duplamente notificado. 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 4164522). 
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Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 4446516), alegando, em sede de preliminar, a ausência de interesse 

processual, 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 e Da Ausência de 

Interesse Processual. A autoridade coatora arguiu referidas preliminares 

ante a inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, mencionadas 

preliminares se confundem com o mérito da ação mandamental, uma vez 

que constituem um dos seus pressupostos, razão pela qual serão 

apreciadas 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 confirmada a liminar deferida, bem 

como que seja determinado o cancelamento das multas aplicadas ao 

Impetrante, as quais não foi duplamente notificado. Do exame dos autos 

tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É cediço que se 

revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão 

envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista 

que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 

através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de cancelamento das 

multas aplicadas ao Impetrante, as quais não foi duplamente notificado, 

entendo que não merece acolhimento. Como se observa no Extrato do 

Veículo acostado (ID nº 3727213), denota-se que há multas de trânsito 

aplicadas pela PRF e pelo Estado de Goiás, de modo que não cabe à 

Justiça Estadual de Mato Grosso se pronunciar quanto às infrações de 

trânsito autuadas por órgão federal ou estado diverso, sendo da Justiça 

Federal ou do TJ/GO a competência para verificar a irregularidade na sua 

aplicação, conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal. Logo, 

não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas, devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo competente. 

Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 
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SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento relativo ao 

veículo marca/modelo VW Gol 1.0 GIV, ano/modelo 2013/2014, placa 

OBR-1819, cor vermelha, RENAVAM nº 00566866145 e Chassi nº 

9BWAA05W4EP033201 de propriedade do Impetrante (ID nº 3727213), 

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: 1012704-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENITA LOPES DE LIMA NUNES (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: 

1012704-63.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ADENITA LOPES DE 

LIMA NUNES 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: 4352209). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 
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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 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 
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implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei 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: 1000361-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

ANDERSON DUARTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1000361-64.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado 

de Segurança impetrado por ANDERSON DUARTE, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO - Sr. ARNON OSNY MENDES LUCAS objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo placa VW/GOL 1.0 G IV, ANO 

2013/MODELO 2014, cor BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 

00546071180, CHASSIS 9BWAA05W0EP014368 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 11351752). Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT 

prestou Informações (ID nº 11720070), 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. 

DO MÉRITO Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é 

remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras 

palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação dos fatos 

alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Nesse norte, cumpre-me 

trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: 

“(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por 

mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si 

todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua 

existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se 

seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não 

rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, 

direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de 

comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. 

Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação 

para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas 

pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público 

sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a 

sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com 

a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes autos, pretende o 

Impetrante que seja determinado à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW/GOL 1.0 G IV, 

ANO 2013/MODELO 2014, cor BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 

00546071180, CHASSIS 9BWAA05W0EP014368, 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 
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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 ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado, denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT, 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 a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas pela referida Autarquia Federal, devendo tal imbróglio ser 

discutido perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal 

de Justiça Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS 

DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA 

Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA 

POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar à 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo VW/GOL 1.0 G IV, ANO 2013/MODELO 2014, cor 

BRANCA, PLACAS OBK 3512, RENAVAM 00546071180, CHASSIS 

9BWAA05W0EP014368, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração 

referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não 

foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018744-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

SANDRA AQUINO DE QUEIROZ TAUGINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1018744-61.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SANDRA AQUINO 

QUEIROZ 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: 4368780). 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 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 
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Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para 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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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1000312-57.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MARCO CESAR 

LIMA KIDO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

- MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão de liminar 

para que seja determinado à autoridade indigitada coatora que proceda 

com a imediata entrega do licenciamento do ano de 2016, relativo ao 

veículo marca/modelo Honda-CB 300R, placa NUG-0691, chassi nº 

9C2NC4310CR001846 de sua propriedade (ID nº 4827493), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima 

dos veículos acima discriminados e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação dos documentos dos veículos ao 
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prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 4939037). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 5022998), 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. 

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 Honda-CB 300R, 

placa NUG-0691, chassi nº 9C2NC4310CR001846, 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. No que tange ao pedido de declaração de 
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nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado, denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento, relativo ao veículo 

marca/modelo Honda-CB 300R, placa NUG-0691, chassi nº 

9C2NC4310CR001846, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração 

referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não 

foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031295-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ANDRE BRAGA (AUTOR(A))

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

BENILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1031295-05.2018.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de outubro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028944-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES (ADVOGADO(A))

COIMMA AGROPECUARIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à OS. 001/2015-Gab., impulsiono 

o presente feito para intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, retirar novamente o Ofício n. 172/2018, expedido ao CADIN 

para dar cumprimento à decisão de antecipação de tutela, o qual foi 

entregue pela parte interessada, equivocadamente, à Procuradoria da 

Fazenda Nacional, conforme informado nos autos nesta data. Cuiabá-MT., 

17/10/2018 Janeide Neves

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017132-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGANTE)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à Ordem de Serviço 

001/2015-Gab, impulsiono o presente feito para intimação da parte 

Embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a 

impugnação aos Embargos à Execução.. Cuiabá-MT. 17/10/2018 

Bernadeth Rita Sampaio

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017842-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, em cumprimento à Ordem de Serviço. 

001/2015-Gab., impulsiono o presente feito para intimação da parte 

Exequente no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a impugnação aos 

Embargos à Execução. Cuiabá-MT., 17/10/2018 Bernadeth Rita Sampaio

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008118-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE MARQUES CAMARGO (EXECUTADO)

MANOEL AMARAL BAUMER (EXECUTADO)

BAUMER S A (EXECUTADO)

THALES LEITE RIBEIRO (EXECUTADO)

MONICA SALVARI BAUMER (EXECUTADO)

LOURDES MARIA ARAUJO QUARESMA DE CAMARGO (EXECUTADO)

EDSON APRIGIO LOPES DE MATTOS (EXECUTADO)

JOAQUIM CAETANO (EXECUTADO)

RUY SALVARI BAUMER (EXECUTADO)

BRENO CORREA FARAGO JUNIOR (EXECUTADO)

MURILO MARCO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. DE 

EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ GABINETE II - FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL SENTENÇA Processo: 1008118-46.2017.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 221.040,50; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL 

(1116)/[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: 

BAUMER S A, RUY SALVARI BAUMER, MONICA SALVARI BAUMER, JOSE 

HENRIQUE MARQUES CAMARGO, EDSON APRIGIO LOPES DE MATTOS, 

BRENO CORREA FARAGO JUNIOR, THALES LEITE RIBEIRO, LOURDES 
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MARIA ARAUJO QUARESMA DE CAMARGO, JOAQUIM CAETANO, 

MANOEL AMARAL BAUMER Vistos etc. Ante os termos do pedido 

expresso do exequente (id nº 12709802), JULGO EXTINTA a presente 

ação, nos termos do artigo 26 da LEF, restando prejudicado o pedido de 

Exceção de pré-executividade de id nº 12193666. Isento de custas nos 

termos do art. 39, da Lei 6.830/80. No mais, à luz do principio da 

causalidade, os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que 

deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente 

processual. Assim, tendo em vista a nova legislação processual, nas 

causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários 

advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 

85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o 

crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos 

percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa eis que redundaria em 

uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que a CDA foi 

cancelada. Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência 

têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de 

penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de 

imposição de ônus excessivo. Neste contexto, o arbitramento dos 

honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais 

predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com 

o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, 

observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários 

advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de 

remunerar condignamente o causídico. O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é 

fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse 

sentido, veja-se o seguinte julgado: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio 

jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem 

recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os 

casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre 

eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável 

também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do 

inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ pacificou a 

orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em razão da 

sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos 

na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias 

ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações 

de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 

1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 19/05/2015, DJe 04/08/2015) De acordo com este posicionamento, 

colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE 

PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS 

TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de 

condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do 

princípio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do 

art. 26,da LEF. Condenação mantida. Honorários advocatícios contra a 

Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da 

causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. 

Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da 

razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 

(art. 85, §8º, do CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 

15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 

10/08/2017, 15ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 

21/08/2017. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA 

CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA 

FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. VALOR DA 

CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL EXCESSIVA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º 

e 85, §2º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 

MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

1. À luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à 

propositura da demanda ou à instauração de incidente processual. 2. A 

despeito do consignado no art. 26 da Lei nº 6.830/80, é entendimento 

jurisprudencial dominante que, caso haja o cancelamento da CDA 

posteriormente à citação do executado, mostra-se cabível o arbitramento 

de verba honorária. Precedentes STJ e TJDFT. 3. De acordo com a novel 

legislação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 

honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais 

contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. 3.1 Todavia, 

não obstante o crucial desempenho profissional, assim como a norma 

processual vigente ao tempo da prolação da sentença (CPC/15), é 

desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% (oito por cento) e 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba 

sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando a simplicidade da causa, 

a extinção do processo pela desistência e o fato de o desempenho 

profissional ter se limitado à apresentação de uma única peça processual, 

ao tempo da vigência do CPC/73. 4. Nesse contexto, o arbitramento dos 

honorários advocatícios não fica adstrito, tão somente, aos percentuais 

predefinidos no art. 85, §3º, do CPC, podendo ser adotado, juntamente 

com o artigo 85, §2º, do CPC, a disposição contida no artigo 8º, do CPC, 

utilizando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, 

permitindo, com isso, estabelecer valores fixos para os honorários 

advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de 

remunerar condignamente o causídico. 5. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJDF 0046077020118070015, Relator: Gislene 

Pinheiro, Data de Julgamento 27/09/2017, 7ª Turma Cível) DIREITO CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode 

gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o 

dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários 

advocatícios. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e 

noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de 

modo que a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por 

cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao 

entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os 

honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação 

parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator 

Desembargador Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, 

Primeira Turma, Publicação DJE em 09/02/2017) EMENTA: REEXAME 

NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INSUFICIÊNCIA DE PENHORA - 

AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO - ICMS - SERVIÇO DE TRANSPORTE 

INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - SUPOSTO RECOLHIMENTO A 

MENOR DO TRIBUTO - AFERIÇÃO BASEADA EM PREMISSA PRESUNÇÕES 

E ILAÇÕES DO FISCO ESTADUAL - ARBITRARIEDADE DA CONDUTA - 

AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE INTEGRAM E SÃO CONSUMIDOS NO 

SERVIÇO PRESTADO - CREDITAMENTO - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EXCESSIVA - REDUÇÃO - IMPERIOSIDADE. 1. 

A insuficiência de penhora não obsta o recebimento e o processamento 

dos embargos opostos à execução, mormente porque se faculta ao 

credor requerer, em qualquer fase do feito, sua substituição ou reforço, 

nos termos das normas dos artigos 11 e 15 da Lei nº. 6.830/80 - Lei de 

Execuções Fiscais; além do mais, aferindo-se dos autos que os bens 

constritos são suficientes à garantia da execução, deve ser infirmada a 

tese de insuficiência de penhora. 2.Os fatos geradores do ICMS só podem 

decorrer da realização de todos os aspectos previstos na norma de 

incidência, tendo em vista que as relações jurídicas devem se pautar pelos 

critérios de segurança e certeza, sendo descabido lançamento tributário 

cuja metodologia para aferição do valor do tributo seja lastreada em 

ilações.3. Arbitrária a conduta do Fisco Estadual que, ao considerar ter 

havido o recolhimento a menor de ICMS sobre serviços de transporte 

rodoviário intermunicipal de passageiros, adota com parâmetro relativo ao 

custo operacional índices médios divulgados por publicação especializada, 

apoiando-se, portanto, em mera presunção e desconsiderando, por 

completo, as especificidades da questão. 4. A Constituição Federal, em 

seu art. 155, §2º, garante ao contribuinte do ICMS a não-cumulatividade do 

tributo, sendo que, com o advento da Lei Complementar nº. 87/96, os 

produtos intermediários e insumos imprescindíveis à atividade empresarial 

do contribuinte ensejam direito de crédito, em razão do referido princípio. 

5. Para situações ocorridas antes do início da de vigência da Lei 

Complementar n.º 87/96, ou seja, na vigência do Decreto-lei n.º406/68 e do 

Convênio nº. 66/88, a possibilidade de creditamento se condiciona às 

hipóteses em que os produtos intermediários tenham sido consumidos no 

processo de industrialização, integrando o produto final. 6. Demonstrado 

mediante prova pericial que os produtos que ensejaram a incidência da 

tributação em análise são consumidos no serviço de transporte, 
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integrando o serviço prestado, há direito ao creditamento. 7. Os 

honorários advocatícios devem ser minorados quando o valor tenha sido 

fixado em demasia, mesmo para causas que tenham demandado maior 

desvelo dos procuradores da parte vitoriosa. (TJMG - Ap Cível/Rem 

Necessária 1.0105.99.003793-6/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/0017, publicação da súmula em 

31/03/2017) Posto isto, condeno o Exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), em consonância 

com os termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. Autorizo o levantamento de 

eventuais constrições judiciais que tenham recaído sobre bens ou valores 

da parte executada, com relação ao débito objeto da presente ação. 

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada 

nos autos. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as 

cautelas de praxe P.R.I. Cuiabá, 17 de abril de 2018. Adair Julieta da Silva 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 823465 Nr: 29566-34.2013.811.0041

 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: CENTRO DE VIDEOLAPAROSCOPIA DE CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:

 Intimo as partes para que se manifestem acerca da decisão de fl. , no 

prazo de 10(dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 862952 Nr: 3997-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVE ABDALLA - 

OAB:OAB/MT 17.571A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 Vistos etc...

 1. Primeiramente, proceda o Sr. Gestor Judiciário a juntada aos autos do 

extrato analítico de sub conta fazendo consta o valor depositado nos 

autos, como informado na inicial, referente a garantia do juízo.

2. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem se 

pretende produzir outras provas, indicando em caso positivo, sua 

pertinência e o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão.

3. Intimem-se e cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027798-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (IMPETRANTE)

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - PROCURADOR FISCAL DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

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 24/08/2018 Valor da causa R$ 

820.504,21- AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA N.º 1027798-80/2018 

IMPETte: : GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA CNPJ Nº 

73.783.649/0001-08 IMPETdo: CÉZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS 

(PROCURADOR FISCAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ) 463 1027798-80 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de MANDADO DE SEGURANÇA, distribuída 

eletronicamente – PJe em 24/08/2018, por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E 

EDITORA LTDA - CNPJ Nº 73.783.649/0001-08, contra ato tido como 

coator do Sr. Procurador Fiscal do Município de Cuiabá, Dr. CÉZAR 

FABIANO MARTINS DE CAMPOS, qualificados na exordial, pretendendo a 

concessão de liminar inaudita altera pars, para que seja determinado à 

Autoridade Coatora que promova: a) a suspensão da exigibilidade do 

débito fiscal, consubstanciado no Termo de Inscrição em Dívida Ativa nº 

48690/2018; b) subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário decorrente da aplicação de multa superior ao montante 

correspondente a 20%(vinte por cento) do valor do débito, conforme tese 

fixada no RE 582461/SP, em observância ao Art. 927, inc. III do CPC/15. 

Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos do fumus boni iuris e 

periculum in mora e na oportunidade, ofereceu para caução real (Art. 300, 

Parág. Único do CPC/2015) os seguintes bens de propriedade da Empresa 

Impetrante: 1. Bem imóvel (sede da Gráfica Print), localizado na Av. João 

Eugênio Gonçalves Pinheiro, n° 350, Bairro Areão, CEP 78.010-308, nesta 

cidade, avaliado em R$ 13.000.000,00- e 2. Bem móvel consistente em 

uma impressora gráfica Offset, fabricante Heidelberg, modelo 

Speedmaster CD 102-4 SE, número de série 549393 (máquina gráfica), 

avaliada aproximadamente em R$ 1.800.000,00-. No mérito, requereu a 

prolação de sentença concessiva da segurança, confirmando-se a liminar, 

para: a)declarar a nulidade das intimações não realizadas em endereço do 

domicílio tributário eleito pelo Contribuinte (Art. 127, II, CTN) e, 

consequentemente, do Termo de Inscrição em Dívida Ativa nº 48690/2018; 

b) extinguir a penalidade aplicada no Auto de Infração - NAI nº 

41679/2014, declarando, incidentalmente, a inconstitucionalidade, com 

efeitos ex tunc, do Art. 352, inc. III, alínea “a” do Código Tributário Municipal 

(Lei Complementar nº 43/97) por violação ao princípio do não confisco, 

nos moldes da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 582461, e por consequência, do 

montante deste débito no Termo de Inscrição em Dívida Ativa nº 

48690/2018; c) extinguir o débito tributário constituído pelo Auto de 

Infração - NAI nº 41679/2014 e inscrito no Termo de Inscrição em Dívida 

Ativa nº 48690/2018, conforme Art. 156, inc. X do CTN, declarando-se a 

não incidência (imunidade cultural) sobre os serviços de edição e de 

composição gráfica de livros e periódicos. À causa foi atribuído o valor de 

R$ 1.733.942,54 – ID nº 14735184. Junto à inicial trouxe os documentos de 

ID’s n.ºs 14948492, 14948432, 14947760, 14947820, 14947890, 

14948008, 14948087, 14948159, 14948263, 14948319, 14948420, 

14947668, 14947543, 14947548, 14948626, 14948453, 14948693, 

14947619, 14947639 e 14948383. Autos conclusos, na data de 

28/08/2018, ad cautelam, por este Juízo foi determinado a notificação 

pessoal da Autoridade Coatora, para que se manifestasse nos autos 

acerca dos bens ofertados em garantia do Juízo e descritos na inicial (ID 

nº 14949793, fls. 16), no prazo de 05 (cinco) dias, com a ADVERTÊNCIA 

de que o decurso in albis do prazo importará em aceitação tácita da oferta 

– ID nº 14993967. Na data de 29/08/2018 a Empresa Impetrante, através 

de seus Advogados, aditou o pedido de liminar apresentado na exordial, a 

fim de requerer expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de 

Negativa (CPD/EN) concomitante à ordem de suspensão do crédito 

tributário e requerer a expedição do mandado de intimação em 

cumprimento à decisão retro – ID 15043990. Juntou documentos ID’s nºs 

15044225, 15044206 e 15044222. Na data de 11/09/2018 a Empresa 

Impetrante requereu a DESISTÊNCIA da presente ação mandamental, tendo 

em vista que o seu objeto será tratado nos autos da ação de EXECUÇÃO 

FISCAL já proposta pelo Município de Cuiabá – ID nº 15260741. Em 

22/09/2018 foi juntado o Mandado de Notificação, do qual extrai-se que no 

dia 11/09/2018 a Procuradoria Fiscal Municipal foi notificada do despacho 

proferido em 28/08/2018 (ID nº 14993967) – ID nº 15498790. Em 

17/10/2018 foi certificado pelo Sr. Gestor que ‘após notificação pessoal da 

autoridade coatora, mediante certidão positiva do Oficial de Justiça, não 

houve manifestação da parte impetrada.’ – ID 15988745. Vieram-me 

conclusos os autos eletrônicos na data supra. É o relatório necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sabe-se que a desistência da ação é instituto de 

natureza eminentemente processual, e somente pode ser deferida até a 

prolação da sentença e, se apresentada após a apresentação de 

resposta, apenas com a anuência da parte contraria ou, se esta não anuir 

sem motivo justificado, a critério do Juízo, entretanto, quando se trata de 

MANDADO DE SEGURANÇA, não há que se ater aos limites acima, 

estabelecidos nos §§ 4º e 5º do Art. 485, do CPC/2015. Com efeito, nesse 

sentido o Egrégio Supremo Tribunal Federal, ainda na vigência do 

CPC/1973, no julgamento do RE 66936/RJ, reconheceu a existência de 
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repercussão geral no Tema 530 (desistência em mandado de segurança e 

limite temporal) e, ao julgar o mérito, deu provimento, por maioria, para 

declarar a possibilidade de desistência a qualquer tempo, mesmo após a 

sentença, e independentemente de anuência da parte contrária. Confira a 

ementa: “Recurso extraordinário. Repercussão geral admitida. Processo 

civil. Mandado de segurança. Pedido de desistência deduzido após a 

prolação de sentença. Admissibilidade. “É lícito ao impetrante desistir da 

ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da 

autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, 

ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 

26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a 

qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, 

Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após 

eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se 

aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 

255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). 

Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral 

(Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da 

parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável 

ao impetrante). Recurso extraordinário provido” (STF, Tribunal Pleno, Rel. 

Min. Luiz Fux. Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, RE 669367/RJ – J. em 

02/05/2013). (negritei). Todavia, para que surta seus efeitos legais, a 

desistência deve ser homologada pelo juízo, consoante disposição contida 

no Paragrafo Único do Art. 200 do CPC/2015, in verbis: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial.” (negritei). Desta feita, sendo 

a desistência prerrogativa de quem propõe a ação, podendo ocorrer a 

qualquer tempo dentro do processo, desde que a contestação não tenha 

sido oferecida pela parte adversa, conforme preceitua o § 4º do Art. 485 

do CPC/2015[1], como ocorreu no caso presente (ID 15988745), nada mais 

resta a este Juízo a não ser HOMOLOGAR o pedido de apresentado pela 

Empresa Impetrante e extinguir este processo eletrônico sem julgamento 

do mérito, face o teor dos Arts. 200, § único e 485, inc. VIII, § 5º, do 

CPC/2015. ISSO POSTO, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado 

pela Empresa Impetrante em 11/09/2018 – ID nº 15260741 

e,consequentemente, com fundamento nos Arts. 200, § único e 485, inc. 

VIII, §§ 4º (a contrariu sensu) e 5º do CPC/2015, DECLARO EXTINTA esta 

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - Proc. Nº 1027798-80/2018 – PJe, 

distribuída em 24/08/2018, impetrada por GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E 

EDITORA LTDA – CNPJ Nº 73.783.649/0001-08, em face do Sr. 

PROCURADOR FISCAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, Dr. Cézar Fabiano 

Martins de Campos, qualificados na exordial, sem julgamento de mérito. 

ISENTO do pagamento de custas, nos termos do Art. 10, inc. XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso[2]. DEIXO de condenar em 

honorários advocatícios sucumbenciais, ante o disposto no Art. 25 da Lei 

nº 12.016/2009 e nas Súmulas STF nº 512 e STJ nº 105[3]. INTIMEM-SE as 

Partes desta decisão (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe), nos termos do § 3º 

do Art. 205 do CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE 

DEFINITIVAMENTE estes autos. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 16 

de outubro de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito prn [1]. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação; (...) § 4o Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. (...) [2]. 

Constituição do Estado de Mato Grosso: Art. 10. ... XXII – a gratuidade das 

ações de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança e ação 

popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma 

da lei; [3]. Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a 

interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos 

honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso 

de litigância de má-fé. SÚMULA STF 512 – Não cabe condenação em 

honorários de advogado na ação de mandado de segurança. SÚMULA 

STJ 105 – Na ação de mandado de segurança não se admite condenação 

em honorários advocatícios.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30867 Nr: 2323-84.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON EVANGELISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON EVANGELISTA DE SOUZA, 

Cpf: 05396431148, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de ANDERSON EVANGELISTA DE 

SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão 

de Dívida Ativa 1412722/2016 referente ao Auto de Infração - Uso 

Indevido de Área de Preservação Permanente., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1412722/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/10/2016

 - Valor Total: R$ 3.627,69 - Valor Atualizado: R$ 3.627,69 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se o executado para pagar o débito no 

prazo de 5 (cinco) dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o executado 

poderá no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 10 de 

novembro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28740 Nr: 862-77.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Santa Rosa Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA. EPP, 

CNPJ: 03483682000129, Inscrição Estadual: 13.110.638-4. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT em face de IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA. 

EPP, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de 

Dívida Ativa 1254271 referente ao Crédito não Tributário - Auto de 

Infração Código de Obras e Edificações., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1254271/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/05/2016

 - Valor Total: R$ 11.955,08 - Valor Atualizado: R$ 11.955,08 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se a executada para pagar o débito no 

prazo de 05 (cinco) dias (artigo 8º, da Lei n. 6.830/80), ou garantir a 

execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, a executada 

poderá no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30431 Nr: 1932-32.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR MORAIS, Cpf: 57171734900, Rg: 

41891432, Filiação: Sedinir Morais e Jorgina dos Reis Morais, data de 

nascimento: 15/07/1954, brasileiro(a), natural de Campo Mourao-PR, 

casado(a), gerente, Telefone 9997 7171. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúcia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

face de Valdir Morais, como incurso nas penas do artigo 12 da Lei 

10.826/2003 e artigo 29 da Lei 9.605/98

Despacho: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 63.2. Cite-se o acusado, por edital, para que 

apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 3. O edital, com 

prazo de dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande 

circulação, no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 4. Faça 

consignar no ato de citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, 

incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. §1.º A exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º Não 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, 

concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias".5. Não sendo 

apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para 

que requeira o que entender necessário.6. Após, voltem-me os autos 

conclusos.7. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36134 Nr: 2754-84.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAPUÃ FERREIRA DE CARVALHO, JORGE NEI 

SOARES PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRAPUÃ FERREIRA DE CARVALHO, Cpf: 

70218498187, Rg: 25684132, Filiação: Maria Ferreira de Carvalho, data de 

nascimento: 11/12/1982, brasileiro(a), Telefone 996215 0203. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denúncia do Ministério Público Estadual em face de 

Irapuã Ferreira de Carvalho e Jorge Nei Soares Paz, como incursos nas 

penas do artigo 38 e artigo 40, ambos da Lei 9.605/98 e nas penas do 

artigo 40, também da Lei 9.605/98, respectivamente.

Despacho: Vistos. 1. DEFIRO o pedido formulado pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL à fl. 94.2. Cite-se o acusado JORGE NEI SOARES 

PAZ para que apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme preceituam os artigos 396 e 396-A do CPP.3. Cite-se o acusado 

IRAPUÃ FERREIRA DE CARVALHO, por edital, para que apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez). 3. O edital, com prazo de 

dilação de 15 dias, deverá ser publicado em jornal de grande circulação, 

no diário oficial e afixado no átrio deste juízo. 4. Faça consignar no ato de 

citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, incluídos pela Lei 

11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário. §1.º A exceção será processada em apartado, nos termos 

dos arts. 95 a 112 deste Código.2.º Não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 

defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) 

dias".5. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 

acusado, citado, não constituir defensor, dê-se vista ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL para que requeira o que entender necessário.6. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30003 Nr: 1617-04.2016.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS GONÇALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 328 de 551



 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS GONÇALVES FERNANDES, 

Cpf: 71492429104, Rg: 1771465, Filiação: Nilza Gonçalves e Euclides 

Pereira Fernandes Filho, data de nascimento: 10/07/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), personal treiner, Telefone 65 

996043311. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Denuncia do Ministério Público Estadual em face de 

Douglas Gonçalves Fernandes, como incurso nas penas do artigo 54, 

caput, da Lei 9.605/98.

Despacho: Vistos. 1.DEFIRO o pedido do MPE de fl. 70, por conseguinte, 

DETERMINO a citação por edital do réu, nos termos do art. 361 do CPP, 

observando-se na íntegra os requisitos previstos no art. 365 do CPP. Faça 

consignar no ato de citação as regras do art. 396-A e seus parágrafos, 

incluídos pela Lei 11.719/2008, quais sejam: “Art. 396-A. Na resposta, o 

acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário".2.Decorrido o prazo de dilação e de 

apresentação de resposta à acusação, retornem os autos conclusos para 

deliberação.3.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 

09 de julho de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27742 Nr: 129-14.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bravo Indústria, Comércio e Transporte de 

Madeira Ltda-Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRAVO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 

TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA-EPP, CNPJ: 15835325000161, Inscrição 

Estadual: 0000000016870-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/02/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de BRAVO 

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA-EPP, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Certidão de Dívida 

Ativa 11992/2015 referente ao Auto de Infração por Comércio de Madeira 

sem autorização do órgão ambiental competente,, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11992/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/04/2014

 - Valor Total: R$ 12.058,62 - Valor Atualizado: R$ 12.058,62 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite-se o(a) Executado(a) para pagar o 

débito no prazo de 05 (cinco) dias (art. 8º, da Lei nº 6.830/80), ou garantir 

a execução nomeando bens à penhora, observada a ordem prevista no 

artigo 9º da mesma Lei.2. Caso não pague a dívida, nem nomeie bens à 

penhora, deverão ser penhorados tantos bens quanto bastem para a 

satisfação do débito, procedendo desde logo à avaliação, cujo valor 

deverá constar do auto de penhora.3. Garantido o Juízo, o Executado 

poderá, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 16 da mesma Lei), oferecer 

embargos.4. Para pronto pagamento fixo os honorários advocatícios em 

R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 20, § 4.º, do Código de 

Processo Civil.5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá, 17 de 

fevereiro de 2016.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35703 Nr: 2475-98.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELESTINA MOREIRA DA SILVA, RAMIRO 

JOSE DOS SANTOS, HAILTON GONÇALVES DA SILVA SANTANA, 

MIKAELLY KAROLINE FLORES, VALDECI NUNES BARBOSA, FRANCISCO 

IZAEL DE SOUZA, JACKSON DOUGLAS CORREA DE OLIVEIRA 

NOGUEIRA, DIONISIO DIAS SILVA, ELIZANGELA ROZENDO DA COSTA, 

JOSE VINICIO MANUEL DA SILVA, STEPHANY GOMES VIEIRA, CLEBER 

ALVES DOS SANTOS, JOSY FERNANDA DE PAULA ALMEIDA, CRISTINA 

VIANA SODRE, CREDEONOR DIAS PADILHA, SILVANETE FILGUEIRA DA 

SILVA NETO, DANIEL SILVA SANTOS, ARNALDO ALMEIDA PEREIRA, 

CREUZA PEREIRA DE SOUZA, DINALVA ROSFADO DA COSTA, ANTONIO 

BERNARDO DA SILVA, EDIPO GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROSSI DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.530/O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RAMIRO JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

29280656104, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

HAILTON GONÇALVES DA SILVA SANTANA, Cpf: 01273983173, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MIKAELLY 

KAROLINE FLORES, Cpf: 04700310189, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido VALDECI NUNES BARBOSA, Cpf: 83077065134, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ELIZANGELA 

ROZENDO DA COSTA, Cpf: 03794892100, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido CLEBER ALVES DOS SANTOS, Cpf: 

01802108157, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

JOSY FERNANDA DE PAULA ALMEIDA, Cpf: 01313264148, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido CRISTINA VIANA SODRE, Cpf: 

00441831192, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

SILVANETE FILGUEIRA DA SILVA NETO, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido DANIEL SILVA SANTOS, Cpf: 00635857154, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido ARNALDO ALMEIDA 

PEREIRA, Cpf: 08205174709, brasileiro(a), atualmente em local incerto e 

não sabido CREUZA PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 73880418187, brasileiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido DINALVA ROSFADO DA 

COSTA, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação Civil Pública visando a condemnação de todos os 
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ocupantes da área de preservação permanente do Córrego Vassoural no 

bairro Ouro Fino, especificamente no trecho entre as corrdenadas 

geográficas Lon: 56:02:52,2089 W - Lat: 15:33:03,5907 S e Lon: 

56:02:36,9139 W - Lat: 15:33:10,5861 S, demolindo as construções e 

retirndo todo e qualquer tipo de entulho existente no local, bem como 

promover a elaboração e execução do Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas - PRAD. etc.

Despacho/Decisão: Vistos.CERTIFIQUE o Sr. Gestor se todos os 

requeridos foram devidamente citados, indicando, inclusive, aqueles que 

não apresentaram contestação.DEFIRO o pedido do representante do 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL de fl. 205, por conseguinte, DETERMINO 

a citação por edital daqueles desconhecidos ou incertos que possuem 

interesse jurídico no deslinde da presente demanda coletiva (CPC, art. 256, 

inciso I), atendo-se:1.A publicação do edital será única e deverá 

permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, considerando a sua 

natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 219).2.O prazo para 

apresentação de contestação pelos interessados desconhecidos ou 

incertos começará a correr após o decurso do prazo constante no item 1. 

(CPC, art. 231, inciso IV).3.Não sendo apresentada contestação pelos 

interessados desconhecidos ou incertos no prazo assinalado no item 1., 

desde já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador 

especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo apresentar 

contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), 

apontando as provas que eventualmente pretenda produzir.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 19 de julho de 2018.

Observações: CITAÇÃO DOS REQUERIDOS ACIMA, BEM COMO 

DAQUELES DESCONHECIDOS OU INCERTOS QUE POSSUEM INTERESSE 

JURÍDICO NO DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA COLETIVA (CPC, ART. 

256, INCISO I)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Renata Maura P, S, 

Paim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42638 Nr: 3046-35.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação anulatória proposta por ARISTON PEDRO DA SILVA E 

SOUZA em face da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – 

SEMA/MT.

Constata-se que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso 

– SEMA/MT não tem personalidade jurídica para defender-se em juízo, não 

possuindo capacidade exigida para figurar no polo passivo desta ação.

 Assim, com fundamento no artigo 321, do CPC/2015, assinalo o prazo de 

15 (quinze) dias para que o requerente providencie a regularização 

correta do polo passivo da presente ação, sob pena de indeferimento da 

petição inicial (parágrafo único, do artigo 321, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35952 Nr: 2631-86.2017.811.0082

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES PINHEIRO, JORGE NEI 

SOARES PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 

face de EDSON GONÇALVES PAZ e JORGE NEI SOARES PAZ, 

devidamente qualificados, sendo-lhes atribuído o cometimento dos crimes 

tipificados nos artigos 39 e 40, ambos da Lei n. 9.605/1998.

A denúncia foi recebida em 25-9-2017 (fl. 70).

Citados (fl. 73), os réus EDSON e JORGE apresentaram respostas à 

acusação às fls. 77/83 e 76, respectivamente. O réu EDSON ainda fez a 

juntada de documentos às fls. 8493.

Pois bem.

Analisando as respostas à acusação, não vislumbro presentes os 

requisitos numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição 

sumária. Ademais, as preliminares de ilegitimidade e inépcia da inicial 

acusatória sustentadas pelo réu EDSON confundem-se com a matéria de 

mérito, a depender, portanto, da instrução processual criminal para as 

suas verificações, ou não.

Assim sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 06-11-2018, às 15:30h, conforme 

determina o art. 399 do CPP, oportunidade em que serão inquiridas as 

testemunhas arroladas pela acusação (fl. 02) e defesas (fl. 83), bem 

assim os interrogatórios dos réus.

Intimem-se os denunciados, a defesa constituída, a DEFENSORIA PÚBLICA 

e o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Requisite(m)-se/intime(m)-se a(s) testemunha(s).

Os mandados deverão ser cumpridos no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, “a”, da CNGJ - Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido o prazo sem a 

devolução dos mandados devidamente cumpridos, comunique-se o fato à 

d. Diretora do Foro, a fim de que sejam tomadas as medidas pertinentes ao 

caso, visando à responsabilização do meirinho.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 19 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41241 Nr: 2242-67.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 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.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30805 Nr: 2266-66.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGENIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO R. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente às fls. 29/31, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1412475 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 
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autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41618 Nr: 2496-40.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 33,87 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de Liminar.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 3029-96.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURIVALDO MELIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA 2ª JUNTA DE JULGAMENTO 

DE RECURSOS, DO CONSEMA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO NEVES - 

OAB:9352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 67,74 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26297 Nr: 923-69.2015.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTO ANDRÉ TRANSPORTE E REMOÇÃO DE 

ENTULHOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 

E ORDEM PUBLICA, AGENTE DE REGULAÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Arruda Vaz Guimarães - 

OAB:17401/MT, Gustavo Cestani Fava - OAB:13038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 33,87 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça José Reinaldo Mendes dos Santos, Conta banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente: 7864-6 CPF: 161-746-231-49 Fone: 

99286-9533, não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais 

de justiça que cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31710 Nr: 90-07.2016.811.0053

 AÇÃO: Crimes Ambientais->Processo Especial de Leis 

Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURENÇO JOSÉ DOS REIS, HAILTON 

CLEMENTINO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:OAB/MT 11.968, THAÍS DE OLIVEIRA RIBEIRO TAQUES - 

OAB:OAB/MT 20.584

 Vistos.Cuida-se de denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de HAILTON CLEMENTINO DA 

CRUZ e LOURENÇO JOSÉ DOS REIS, devidamente qualificados, como 

incursos nas penas do artigo 34, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 

9.605/98, porque, segundo a denúncia, teriam pescado espécimes com 

tamanhos inferiores ao permitido pela legislação ambiental.A denúncia foi 

recebida em 6 de outubro de 2016 (fl. 85).Os acusados apresentaram 

resposta à acusação às fls. 120/126, sustentando "dispõe sobre a Política 

da Pesca no Estado de Mato Grosso", “alterada pela Lei nº 9.794, de 30 de 

julho de 2012, e pela Lei nº 9.893, de 1º de março de 2013”, é permitido ao 

pescador profissional tolerância de até dois centímetros para efeito de 

medição do comprimento total e dispositivo, além de vedar a pesca em 

período e local proibidos pela autoridade competente, proíbe a pesca de 

certas espécies ou deve ser feito com muita cautela. Sobre o tema expõe 

GILBERTO PASSOS DE FREITAS leciona:“Aliás, a insignificância de 

determinada conduta comportamento e d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada.” (STF, 2ª Turma, HC 84.412/SP, DJ 19/11/04, Ministro 

CELSO DE MELLO).Dessa forma, é notável a ofensividade da conduta 

praticada pelos denunciados, presos em flagrante delito por pescar 

espécimes com tamanhos inferiores ao permitido em lei, caracterizando a 

prática do delito descrito no artigo art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei 

n. 9.605/98, não havendo que se falar, neste momento, na aplicação do 

princípio da insignificância no presente caso.Assim, ausente qualquer 

hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal capaz de 

ensejar a absolvição sumária dos acusados HAILTON CLEMENTINO DA 

CRUZ e LOURENÇO JOSÉ DOS REIS, rejeito suas teses defensivas, e 

designo o dia 21 de novembro de 2018, às 14h30, para audiência de 

instrução e julgamento, conforme determina o art. 399 do CPP.Intimem-se 

as partes e as testemunhas arroladas na acusação, bem como as 

indicadas pela defesa, ser for o caso, para comparecerem à audiência. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42559 Nr: 3003-98.2018.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA MONICA 

PARK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA CORRÊA DA 

COSTA/ PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA 

MONICA PARK, CNPJ: 01978220000157. atualmente em local incerto e não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 331 de 551



sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: o requerido obstruiu e está ocupando trecho da Rua 

Projetada 01 do loteamento Cerrados, em Várzea Grande-MT, utilizando-a 

de forma exclusiva, como se fosse bem particular, violando o interesse 

coletivo de livre acesso e circulação.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em desfavor de CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL SANTA MONICA PARK, devidamente qualificados, 

decorrente do Inquérito Civil 001538-006/2017, instaurado com a finalidade 

a obstrução de um trecho da Rua Projetada 01 do Loteamento Cerrados, 

no Município de Várzea Grande, utilizando-as de forma exclusiva.2. 

Pretende o requerente a concessão de medida liminar consistente na 

adoção das obrigações “de fazer, consistente em promover a total 

desobstrução e remoção dos obstáculos da Rua Projetada 01, no 

Loteamento Cerrados, no Município de Várzea Grande e, na obrigação de 

não fazer, consistente em não promover qualquer outro fechamento ou 

ocupação na Rua Projetada 01, no Loteamento Cerrados, no Município de 

Várzea Grande”.3. Todavia, antes de apreciar o pedido liminar, entendo 

necessário ouvir a parte requerida, razão pela qual postergo a análise do 

pleito após a sua citação.4. CITE-SE o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal, em conformidade com os artigos 238 e 

335, ambos do CPC, fazendo constar as advertências legais do artigo 344, 

do CPC.5. INTIME-SE o Município de Várzea Grande (MT) para, querendo, 

ingressar em um dos polos da presente ação.6. Determino a expedição de 

edital de citação visando garantir a ampla publicidade da existência desta 

ACP, nos termos do art. 94, da Lei n. 8.078/1990 (Dispõe sobre a proteção 

do consumidor e dá outras providências). 7. Determino a expedição de 

ofício ao Cartório do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, 

para averbação da existência da presente ação nas respectivas 

matrículas n. 267 e 1.347, para conhecimento público. 8. Após, voltem-me 

os autos conclusos. 9. Cumpra-se, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliana Montilha dos 

Santos, digitei.

Cuiabá, 08 de outubro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 447607 Nr: 24565-60.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON MARTINS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 CERTIDÃO PARA INTIMAÇÃO DEVOLUÇÃO DOS AUTOS

Certifico, nesta data, que, em observação e atendendo à determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça no Termo de Correição Nº 265/2016, na 

forma que preconiza artigo 431 da CNGC: "O Gestor Judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 03 dias, sob pena de perder o direito à vista fora de Cartório, 

multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à seção 

da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e 

imposição de multa" intimo o advogado KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES, 

OAB N. 24463/O, para devolução, no prazo de 03 dias, dos autos acima 

descritos, com carga desde a data de 04/09/2018, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 164766 Nr: 12080-38.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO SOUZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CUSTÓDIO DE 

SOUZA - OAB:17.281

 Trata-se de processo de execução pena de Reginaldo Souza de Campos, 

o qual foi condenado às penas de 04 anos e 02 meses e 02 anos, de 

reclusão, em regime fechado, conforme demonstra guia de fls. 02/03.Em 

09.09.15, foi concedido ao recuperando o benefício do livramento 

condicional em audiência, oportunidade em que foi admoestado das 

condições para o seu cumprimento (fls. 191/193).Em razão da notícia da 

prisão em flagrante do recuperando em 02.03.16 (fls. 198/200 e 208), foi 

designada audiência de justificação, ocasião em que foi proferida decisão 

de suspensão do livramento condicional (fls. 209/210)À fl. 221 foi juntado 

aos autos guia de execução de pena provisória relativa aos crimes pelos 

quais o recuperando foi preso em 02.03.16 e que resultou em sua 

condenação à pena total de 11 anos e 02 meses de reclusão, em regime 

fechado.À fl. 248 foi acostado cálculo de pena.Às fls. 249/250, o 

Ministério Público requer a revogação do livramento condicional concedido 

ao recuperando em razão do trânsito em julgado da r. sentença 

condenatória, oportunidade em que junta aos autos o v. acórdão de fls. 

251/2264 e o espelho do andamento do processual do respectivo recurso 

de apelação (fl. 265).A defesa, na pessoa da advogada Dra. Juliana 

Custódio de Souza, foi intimada para se manifestar de pena se deu por 

meio da Defensoria Pública por ocasião da realização da audiência de fls. 

209/210, além do que não há notícia acerca da habilitação neste feito da 

advogada Dra. Juliana Custódio de Souza, motivo pelo qual determino 

sejam tomadas as seguintes providências: 1) expedição de ofício ao Juízo 

da 9ª vara criminal da comarca de Cuiabá, solicitando o envio da guia de 

execução penal definitiva oriunda da ação penal registrada com o código 

n.º 432048;2) concessão de vista dos autos à Defensoria Pública para se 

manifestar sobre o cálculo de pena de fl. 248 e parecer do Ministério 

Público de fls. 249/250, com posterior conclusão ao gabinete para analisar 

o pedido de revogação do benefício do livramento condicional.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 480097 Nr: 19899-79.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIRO DE JESUS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Trata-se do processo executivo de pena de Cairo de Jesus Rodrigues, o 

qual foi condenado às penas de 03 anos de reclusão em regime aberto e 

08 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, conforme 

demonstram as guias de fls. 06/07 e 119 e acórdão de fls. 30/40.

A fl. 197 foi juntado aos autos cálculo de pena, o qual foi impugnado pelo 

Ministério Público (fls. 198/199).

Da análise do processo, verifico que o recuperando foi admoestado das 

condições impostas para cumprimento da pena de 03 anos em regime 

aberto em audiência realizada em 13.02.12, cujo termo está encartado nos 

autos à fl. 55, razão pela qual deve ser alterada a data de 07.07.12, 

constante na linha 01 do campo “Condenações”, para 13.02.12.

 Com base no documento de fl. 73, entendo que também deve ser alterada 

a data inicial de 01.08.2012, constante da 1ª linha do campo 

“Interrupções”, para que conste 23.04.12.

Assim, acolho a cota ministerial retro e determino a elaboração de cálculo 

de pena, observando as alterações acima indicadas.

Oficie-se ao diretor do estabelecimento prisional, solicitando o envio do 

atestado carcerário e laudo de exame psicossocial do recuperando, no 

prazo de 10 dias.

Após, intime-se a defesa e dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação sobre o cálculo de liquidação de pena e possibilidade 

de progressão regimental, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 

113/10 do CNJ, com posterior conclusão.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 461363 Nr: 1204-77.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Trata-se do processo executivo de pena de Manoel Antonio Soares da 

Silva, o qual foi condenado a pena de 12 anos e 06 meses de reclusão, 

em regime fechado, conforme demonstra a guia provisória de fls. 04/05.

Às fls. 187/256 está acostada a guia de execução de pena definitiva, e 

demais peças essenciais, na qual consta a informação de redução de 

pena para 12 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime fechado.

Às fls. 260 e 261/262, a defesa informa que o recuperando está recolhido 

no CRC em Cuiabá e requer a juntada do v. acórdão (fls. 263/302) que 

reduziu a sua pena para 12 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em 

regime fechado.

O Ministério Público requer a remessa da guia definitiva e a elaboração de 

cálculo de pena.

Indefiro o pedido de remessa da guia de execução de pena definitiva, pois 

a mesma encontra-se encartada neste processo a fl. 187.

Diante da redução da condenação para 12 anos, 01 mês e 06 dias de 

reclusão, em regime fechado, determino a elaboração de cálculo de pena 

atualizado.

Após, intime-se a defesa e, em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação sobre o cálculo de liquidação de 

pena, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução n.º 113/10 do CNJ, com 

posterior conclusão.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526990 Nr: 18934-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON TEODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON TEODORO DE SOUZA, Cpf: 

00756531179, Rg: 1561066-7, Filiação: Divino Teodoro de Souza e Adelsa 

Lopes de Souza, data de nascimento: 29/08/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), eletricista, Telefone 9945-2071/9331-0962. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 04 de abril de 2018, em horário indeterminado, 

nesta urbe e comarca de Cuiabá, o denunciado Wanderson, adulterou 

sinal identificador de veículo automotor, consistente na colocação da placa 

JZN 9431 na motocicleta Honda/HRE 300, cor vermelha, cuja placa original 

é OBD 1176.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 18934-67.2018.811.0042 (Código: 

526990)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: WANDERSON 

TEODORO DE SOUZAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado WANDERSON TEODORO DE SOUZA não foi citado pessoalmente 

(fls. 47/48). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 52 e determino 

que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 

361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo que interesse à 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, quando necessário. 

O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não 

comparecendo o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 517398 Nr: 9671-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARLOS CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY CARLOS CORREIA, Cpf: 

72789921172, Rg: 936079, Filiação: Sueli Alaminos Gonçalves Correia e 

Francisco Carlos Correia, data de nascimento: 02/12/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), gerente, Telefone 65-3665-2648. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Em data não precisa, porém em meados de 2016, o 

denunciado Wesley constrangeu a vítima Ednor Corradi, mediante graves 

ameaças, com o intuito de obter para si vantagem indevida no valor de 

cem mil reais.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 9671-11.2018.811.0042 (Código: 

517398)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: WESLEY CARLOS 

CORREIAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

WESLEY CARLOS CORREIA não foi citado pessoalmente (fls. 126/127). 

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 131 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à 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, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 510730 Nr: 3390-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR APARECIDO PIGOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR APARECIDO PIGOSSI, Cpf: 

72691646815, Rg: 708.090-5, Filiação: Defende Pigossi e Clarice Zachi 

Pigossi, data de nascimento: 25/03/1951, brasileiro(a), natural de Osvaldo 

Cruz-SP, divorciado(a), vendedor, Telefone 65-3653-2337. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 19h50min, 

no interior do ônibus da linha 608, próximo à Policlínica do Coxipó, nesta 

urbe e comarca, o denunciado proferiu injúria racial contra a vítima Cristina 

Alves

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 3390-39.2018.811.0042 (Código: 

510730)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: VALDECIR 

APARECIDO PIGOSSIVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado VALDECIR APARECIDO PIGOSSI não foi citado pessoalmente (fls. 

74/75). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 76 e determino que 

o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à 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, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534577 Nr: 26295-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON IURUPE RODRIGUES, NILSON 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDERSON IURUPE RODRIGUES, Cpf: 

00296061107, Rg: 1.543.444-3, Filiação: Helena Iurupe Rodrigues e 

Benedito Izidoro Rodrigues, data de nascimento: 11/05/1984, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor residencial/torneiro mecanico, 

Telefone 9277-3554/3653-4871. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 25 de Julho de 2018, por volta das 10h30min, no 

depósito pertencente à empresa OI, situado na Av. Cidade do México, n° 

300, Bairro: Jardins das Américas, nesta urbe e comarca, os denunciados 

Ederson e Nilson, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e 

divisão de tarefas, subtraíram, para si, objetos pertencentes à referida 

empresa.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 26295-38.2018.811.0042 (Código: 

534577)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: EDERSON IURUPE 

RODRIGUES NILSON RIBEIRO DA SILVAVistos etc.Compulsando os autos, 

verifica-se que o acusado EDERSON IURUPE RODRIGUES não foi citado 

pessoalmente (fls. 95/96). Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 

97 e determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 

(quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo que interesse à 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, quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a 

partir do comparecimento pessoal do acusado ou defensor 

constituído.Efetuada a citação e não comparecendo o implicado, 

certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Com relação 

ao acusado NILSON, verifica-se que foi expedido edital para citação do 

réu (fl. 94), contudo ainda não houve o decurso de prazo, portanto 

aguarde-se o decurso de prazo. Decorrendo o prazo e não compareça o 

acusado em juízo, tampouco constituindo advogado para patrocinar sua 

defesa encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.Às providências.Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thandara Araújo 

Thaines, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 532428 Nr: 24174-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JEILSON CIRILO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO JEILSON CIRILO SOARES, 

Filiação: Francisca do Socorro Cirilo Soares e Manoel Soares, data de 

nascimento: 06/11/1989, brasileiro(a), natural de Belem Pa-PA, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 13/05/2018, por volta das 10h15min, em via 

pública, no Bairro Jardim Alvorada, Cuiabá-MT, o denunciado ANTONIO 

subtraiu para si, mediante abuso de confiança, 01 (um) aparelho celular 

Moto G 5S, pertencente à vítima Silvaney José da Silva Santos; 01 (uma) 

bicicleta Aro 26, pertencente à vítima Robert Ramos de Abreu e 01 (uma) 

motocicleta marca Yamaha TT-R125 LWE, pertencente à vítima Francisco 

Ruy de Souza Costa, todos avaliados indiretamente no valor de R$ 9.399, 

00 (nove mil trezentos e noventa e nove reais).

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 24174-37.2018.811.0042 (Código: 

532428)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ANTONIO JEILSON 

CIRILO SOARESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

acusado RAFAEL SOUZA ROCHA não foi citado pessoalmente (fl. 70-v). 

Diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 72 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à 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, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 11 de outubro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 
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Serafim, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Roberta Soares de Morais Muller Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 142006 Nr: 9199-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALITA LEITE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:, THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - OAB:

 Vistos,

 I – Oficie-se ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta 

precatória expedida nestes autos, devidamente cumprida.

II – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas para manifestar-se sobre as ausências.

III – Após, conclusos.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF

 Advogado de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 532536 Nr: 24277-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 CÓDIGO: 532536

 Vistos.

Tendo em vista a resposta da Autoridade Policial de fls. 2.220/2.227, 

intime-se o requerente VINICIUS TIAGO para que apresente os 

documentos necessários para restituição da referida arma de fogo, em 

especial o registro comprovando a propriedade do artefato, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Caso não seja encontrado ou permanecendo inerte o requerente, 

voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 482543 Nr: 22303-06.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALVES RODRIGUES, HEVERSON 

JULIO ANDRADE DE OLIVEIRA, JHEFERSON APARECIDO DO NASCIMENTO 

SANTANA, MELQUISEDEC CARDOSO DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Bonaccordi 

Junior - OAB:5482-A, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, 

waldemar rodrigues dos santos neto - OAB:5370

 INTIMO OS ADVOGADOS DE DEFESA PARA APRESENTAREM AS 

ALEGAÇÕES FINAIS, POR ESCRITO, NA FORMA DE MEMORIAS, NO 

PRAZO COMUM DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 151103 Nr: 18579-72.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OROSINO ALVES CORTES, HUDA MORAIS DE 

ARAUJO CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosangela de Castro Farias 

Santos - OAB:130011

 INTIMO O ADVOGADO DR. PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO 

FERREIRA PARA DEVOLVER OS AUTOS CÓDIGO 151103, NO PRAZO DE 

24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 364793 Nr: 4554-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA APRESENTAR AS RAZÕES DE 

APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 510232 Nr: 2931-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE SOUZA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADSTONE GIMENIS - 

OAB:21587/MT, SILVIO CLAUDIO FERRARI DE SOUZA - OAB:22297/O

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 04/06, dos autos, para condenar o acusado 

Victor Hugo de Souza Amorim, devidamente qualificado, nas penas do art. 

157, caput, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, na forma 

do art. 70, c/c art. 65, incisos I e III, alínea “d”, ambos do Código Penal.(...) 

Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do 

que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena em 1/5 (um quinto), 

e fixo-a de forma definitiva em QUATRO ANOS, NOVE MESES E DEZOITO 

DIAS DE RECLUSÃO E VINTE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 

1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nos termos do 

artigo 33, § 2º, letra “b” e § 3º, do Código Penal, determino o regime 

semiaberto para o início do cumprimento da pena pelo Acusado. (...)”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 319422 Nr: 19001-76.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO CEZAR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE-OAB/MT 6730 - OAB:6.730

 "(...)Dessa forma, determino o douto advogado Emerson Flavio de 

Andrade, para que comprove que notificou o mandante da renúncia nos 

termos do art. 112 do CPC c/c § 3º do art. 5º da Lei n. 8.906/94 (EOAB), 

advertindo-o que, não o fazendo e não apresentando qualquer 

justificativa, poderá ser aplicada a multa prevista no art. 265 do CPP, além 

de ser comunicado a OAB para as sanções administrativas cabíveis.(...)"
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 348866 Nr: 9836-34.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER DE SOUZA, SEBASTIAO DE BRITO 

FERNANDES, DUILIO MAYOLIN0 FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, NELSON PEDROSO JUNIOR 

- OAB:11266-B, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, WILTON 

DA SILVA NUNES - OAB:2262-B

 "(...)POSTO ISSO, estribada no artigo 107, IV c/c o artigo 109, V, ambos 

do Código Penal declaro por sentença extinta a punibilidade do acusado 

Duilio Mayolino Filho, por infração aos art. 12 da Lei n. 10.826/2003, c/c 

art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 327526 Nr: 7373-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER CORREA DA COSTA, JOSUÉ SILVA 

DE JESUS, WELLINGTON BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GEORGE LUIZ VON 

HOLLEBEN - OAB:9.299

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 136350 Nr: 3573-25.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES RONI DOS SANTOS, ADMIRSO 

ARAÚJO COUTINHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENU 

CABRAL - OAB:5344, DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, JACKELINE 

MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JOZAIRA RITA 

GUEDES - OAB:6948

 INTIMAR A DRª CARROLINA NEPOMUCENO CABRAL OAB/MT 5344 E DRª 

JOSAIRA RITA GUEDES OAB/MT 6948 DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14:30 HORAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 468050 Nr: 7935-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR DE SOUZA MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ITAMAR DE SOUZA MARTINEZ, Cpf: 

01628049111, Rg: 1835879-9, Filiação: Olmiro Flores Martinez e Margarida 

Organa de Souza, data de nascimento: 31/07/1983, brasileiro(a), natural 

de Rio Negro-MS, convivente, vendedor, Telefone 65 9 8417-6958. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, INCISO I 

E IV, C/C ART. 307, C/C ART. 69 AMBOS DO CP.

Despacho: Despacho:Diante manifestação ministerial às fls. 67, dos 

presentes autos, determino a citação do acusado Itamar de Souza 

Martinez via edital, notificando-o para apresentar uma nova DEFESA 

INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do artigo 396 e 396-A, do 

código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema Prisional do Estado de 

Mato Grosso, solicitando informações se o Acusado não se encontra 

preso ou recolhido em algum dos Presídios deste Estado.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 8 de outubro de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 419033 Nr: 24343-29.2015.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FYADF, TPG, NDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBA, para devolução dos autos nº 24343-29.2015.811.0042, 

Protocolo 419033, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380924 Nr: 22665-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN ALVES DE SOUZA, Rg: 

29703379, Filiação: Silene Alves de Souza, data de nascimento: 

14/08/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), jardineiro, 

Telefone 9244-9849/9603-8860. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, PARA 

TOMAR CIÊNCIA DO TEOR DA R. SENTENÇA DE FLS 192/221, DEVENDO O 

RÉU SER ADVERTIDO DE QUE, CASO QUEIRA, TERÁ O PRAZO DE 05 

(CINCO DIAS) PARA RECORRER DA R. SENTENÇA. SEGUE CÓPIA DO 

TERMO DE APELAÇÃO EM ANEXO.

Sentença: “(...) P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu Jonathan Alves 

de Souza, já qualificado nos autos, do crime capitulado no art. 180 do 

Código Penal (receptação da motocicleta), com fundamento no art. 386, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que restou provado 

que o acusado não concorreu para a prática da infração penal; e o 

condenar nas sanções do artigo 180 (receptação do motor, painel, chassi 

e escapamento de motocicleta), caput, em concurso material com o art. 

157, § 2º, inciso II, CP e art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 70, c/c art. 

65, I e III, “d”, ambos do Código Penal Brasileiro.(...) Diante do 

reconhecimento do concurso material, fixo a pena definitiva do acusado 

Jonathan em SETE ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E 

MULTA EM VINTE E TRÊS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 

1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos. Nos termos do 

artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto 

para o início do cumprimento da pena.(...)”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018
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Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352627 Nr: 14065-37.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RANGEL DE CARVALHO, DAVID DE 

VASCONCELOS SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAVID DE VASCONCELOS SERPA, Cpf: 

10981367720, Rg: 2614774-2, Filiação: Maria de Fátima de Vasconcelos 

Serpa e Altanir da Rocha, data de nascimento: 02/05/1986, brasileiro(a), 

natural de São João do Meriti-RJ, convivente, ajudante de carregador, 

Telefone 9321-6309. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART.157, §2°, INCISOS I 

E II E ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Diante da juntada das cópias dos documentos do acusado 

David de Vasconcelos Serpa, expeça-se novo Mandado de Citação no 

endereço informado 86, dos presentes autos, notificando-o para 

apresentar sua DEFESA INICIAL, com prazo de quinze dias, dos termos do 

artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao Sistema 

Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se o 

Acusado não se encontra preso ou recolhido em algum dos Presídios 

deste Estado.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de abril de 

2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 543991 Nr: 35319-90.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELITO DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:9.659-B, 

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO - OAB:11.258/A

 Vistos.

Designo o dia 31/10/2018, às 13h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 544293 Nr: 35607-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleiton Confessor de 

Carvalho - OAB:41665/BA

 Vistos.

Designo o dia 27/03/2019, às 14h15min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 542608 Nr: 33994-80.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RICARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando de Cassio de 

Mello - OAB:14.312-B

 Vistos.

Designo o dia 27/03/2019, às 14h30min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530198 Nr: 21974-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON DA CRUZ MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha.

Declaro encerrada a instrução criminal. Encaminhem-se os autos às 

partes para apresentação dos memoriais finais.

Às providências.

Nada mais havendo a consignar, por ordem da MMª Juíza de Direito, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Renata do Carmo Evaristo

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530198 Nr: 21974-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBINSON DA CRUZ MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 528991 Nr: 20763-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FELIPE TANAHASHI ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA, JAMILSON MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT, PAULO VITOR REGINATO - OAB:23017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal n°.20763-83.2018 ( id. 528991 )

 Vistos.

R. Hoje.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por SIDNEYDE SOUZA, em desfavor 

de JAMILSON MOURA, ambos qualificados, pela suposta prática dos 

delitos previstos nos artigos 138, § 1°,139, e 141, inc. II, todos do Código 

Penal.
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Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 16h:10min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, bem como os procuradores 

constituídos nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cuiabá, 30 de agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 544239 Nr: 35552-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PIMENTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14033

 Precatória n.º35552-87.2018 ( Id. 544239 )

 Vistos.

 R. Hoje.

Atento a uma das finalidade do ato deprecado, então designo o 

interrogatório para o dia 06.11.2018 às 17:00h.

Requisite o réu preso ( CPP, Art. 360 ).

Informe o juízo deprecante, inclusive, solicitando nova data para audiência 

perante àquele ilustre juízo, uma vez que, a missiva aportou em gabinete 

tão somente nesta data.

De ciência ao ilustre representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 348456 Nr: 9313-22.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE GOMES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906

 Ação Penal n.º 9313-22.2013.811.0042 ( Id. 348456 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado com seu comparecimento espontâneo em cartório ( Vide: 

Certidão de fl. 75 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminar ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 03.12.2018, às 15h:45min, 

tendo em vista que responde outra ação penal nesta comarca ( Vide: Id 

429301 ).

Intimem o réu e testemunhas, sendo que deverão ser requisitadas aos 

seus superiores hierárquicos ( CPP, art. 221, § 2º ).

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Por fim, segue anexo os antecedentes criminais do acusado.

Cumpra.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 515040 Nr: 7496-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECI RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:OAB/MT 22.427/O

 Autos n. 7496-44.2018.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 23.10.2018 às 16:30 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 20 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 326886 Nr: 6561-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA COSTA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813

 Vistos.

R.hoje

Compulsando o feito, observo que restou prejudicada a audiência e 

instrução e julgamento, consoante termo de audiência de fl. 253.

Desse modo, afim de dar prosseguimento no feito, então, não me resta 

senão redesignar audiência, qual faço para o dia 25.10.2018, às 16:30h.

Intimem o réu e as testemunhas, sendo que os militares deverão ser 

requisitados aos seus superiores hierárquicos ( CPP 221, § 2º ).

Dê ciência ao ilustre representante do Ministério Público e o advogado.

Cumpra.

Cuiabá, 20 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 325855 Nr: 5410-13.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO APARECIDO DO CARMO VISQUETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O

 Sem prejuízo da consignação supra, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.12.2018, às 15:00h.Int. o réu e testemunhas, 

inclusive as eventualmente arroladas pela defesa.Outrossim, determino 

seja encaminhado as seguintes peças processuais à Comissão de Ética 

da OAB/MT para as providencias que entender cabíveis ao caso, sendo 

que as peças que deverão instruir os ofícios consiste na Denúncia ( fls. 

05-7 ); Recebimento da Denúncia ( fls. 185-7 ); Termo de Audiência ( Fl. 

203 ); Petitório de fl. 205; Despacho de fls. 206-7; Mandado de intimação e 

Certidão de fls. 210-11; Despacho de fl. 213 e Postulação de fl. 214vº, 

além deste ato processual, evidentemente todos mediante fotocópias.Dê 

ciência ao representante do M. Público e Defensoria 

Pública.Cumpra.Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Wladymir Perri Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 411217 Nr: 15977-98.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBEL CASSIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO GONDIM DOS 
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SANTOS - OAB:11905-A

 Ação Penal n.º 15977-98.2015 ( Id. 411217 )

 Visto

R. hoje.

Atento a tudo que do presente feito consta, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.12.2018, às 17h:30min.

Intime as testemunhas ( Acusação e Defesa ), bem como réu e seu 

advogado.

Dê ciência ao representante do M. Público.

Por fim, oficie o ilustre juízo da 3ª Vara Criminal , informando o endereço 

que o réu foi localizado nesta demanda, tendo em vista que na ação penal 

nº 7300-45.2016 – Id 431518, observa que o imputado não vem sendo 

localizado naquela demanda.

Cumpra.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362907 Nr: 2177-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALINA JANE DA SILVA ARRUDA, 

CARLIETE MIRANDA DIAS, ANAIR DA APARECIDA OHISHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DAIANY CEBALHO 

CORREA BARBA, para devolução dos autos nº 2177-37.2014.811.0042, 

Protocolo 362907, 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): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 500536 Nr: 39541-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LUIS CESAR - 

OAB:4030-O

 Ação Penal n.º 39541-38.2017.2018 ( Id. 500536 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado ( Vide: Certidão de fl. 56 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu.

Por fim, segue anexo antecedentes criminais do réu.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 519196 Nr: 11367-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GLAUBER DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Plateira borges 

pozeti - OAB:24021/O

 Ação Penal n.º 11367-82.2018 ( Id. 519196 )

 Visto

R. hoje.

Aportou este feito à conclusão em decorrência da apresentação da 

resposta à acusação.

Foi o réu citado ( Vide: Certidão de fl. 34 ).

POIS BEM.

Analisando o feito, não vislumbro nenhuma irregularidade até esta fase 

processual.

Outrossim, a defesa preliminar ofertada não apresentou quaisquer 

preliminares ou prejudiciais de mérito, além do que não vislumbro nenhuma 

hipótese e/ou matéria de absolvição sumária, dessa maneira, 

considerando que o réu faz jus ao benefício a que se refere o art. 89 da 

lei 9.099/95, então designo audiência para o dia 27.11.2018, às 14:00h.

 Int. o réu.

Por fim, segue anexo antecedentes criminais do réu.

Dê ciência aos ilustres representantes do M. Público e Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 493989 Nr: 33289-19.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FERNANDO FLEURY DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO ROBERTO NATAL JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR SOUZA PEREIRA - 

OAB:21.582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o patrono do Querelante comprovar o pagamento da 

diligência para o cumprimento dos mandados de intimação, no prazo de 24 

horas.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 127673 Nr: 17460-13.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIS MARCELO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 21.3.2019, às 16h30min visando 

às oitivas das testemunhas arroladas pela defesa à fl. 340, bem como o 

interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 530126 Nr: 21908-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DE ASSIS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A 

PRISÃO EM FLAGRANTE de HEBER DE ASSIS BENEDITO, com qualificação 

nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos 

constantes nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.Oficiem-se aos Juízos onde o autuado 

responde a processos, comunicando acerca da prisão efetuada nestes 
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autos.Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. 

Às providências.”

Decisão

Nº DO PROCESSO: 14540-22.2015.811.0042 – Código 409841

Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Indiciado: Ivan Abreu dos Santos

Vítima: Elizete Rodrigues da Silva

VISTOS ETC. Trata-se de inquérito policial militar instaurado em desfavor 

de CB PM IVAN DE ABREU DOS SANTOS, para apurar a suposta pratica 

delitiva do crime de injúria real (Art. 217 do CPM). Em sessão, foi proposta 

pelo Ministério Público e aceita pelo investigado a transação penal, a qual 

foi homologada (fl. 73). À fl. 83, o Parquet pugnou pela extinção da 

punibilidade do acusado, por conta do cumprimento das condições 

impostas pela transação penal. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que o investigado foi agraciado pela transação penal (fl. 

73) e cumpriu integralmente as condições da benesse conforme 

demonstrado às fls. 80/81.Desta feita, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

do CB PM IVAN DE ABREU DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que 

faço com fulcro no artigo 84, parágrafo único da Lei n° 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se 

e arquivem-se. Às providências.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524418 Nr: 16406-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNATHAN GRANJA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc.

Revendo detidamente os autos, verifica-se que o ato designado para o dia 

22.10.2018 tem por finalidade exclusiva a inquirição da testemunha João 

Victor Rodrigues Fernandes, insistida pela Defesa à fl. 128.

Todavia, conforme certidão lavrada à fl. 143, não foi expedido o mandado 

de intimação até o momento, uma vez que o endereço atualizado pela 

defesa à fl. 139 é o mesmo onde referida testemunha não foi localizada 

anteriormente (fl. 136).

Em vista disso, intime-se a defesa do réu JOHNNATHAN GRANJA LOPES 

para encaminhamento, no prazo improrrogável de 48 horas, do endereço 

atualizado da testemunha insistida, sob pena de homologação da 

desistência tácita e, consequentemente, o cancelamento do ato instrutório.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524418 Nr: 16406-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNATHAN GRANJA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Vistos, etc. Revendo detidamente os autos, verifica-se que o ato 

designado para o dia 22.10.2018 tem por finalidade exclusiva a inquirição 

da testemunha João Victor Rodrigues Fernandes, insistida pela Defesa à 

fl. 128. Todavia, conforme certidão lavrada à fl. 143, não foi expedido o 

mandado de intimação até o momento, uma vez que o endereço atualizado 

pela defesa à fl. 139 é o mesmo onde referida testemunha não foi 

localizada anteriormente (fl. 136). Em vista disso, intime-se a defesa do 

réu JOHNNATHAN GRANJA LOPES para encaminhamento, no prazo 

improrrogável de 48 horas, do endereço atualizado da testemunha 

insistida, sob pena de homologação da desistência tácita e, 

consequentemente, o cancelamento do ato instrutório. Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333492 Nr: 14131-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747/O

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 52/2007-CGJ, 

impulsiono este feito com a finalidade de intimar o advogado ISMAEL DOS 

SANTOS OAB/MT 21.747/O da audiência designada para o dia 27/02/2019 

às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 342578 Nr: 2549-20.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:16601, SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - 

OAB:19593

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dr. 

Silvestre Rodrigues Severiano de Lima, OAB/MT 19593, para que devolva, 

no prazo de 24 (vinte e quatro horas), o processo em cartório.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 140516 Nr: 7917-49.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE MODESTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa MARCO 

ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS OAB/MT 12.550, para que 

apresente as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 315498 Nr: 14545-83.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADRIANO MENDES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, 

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB/MT 6.703, para que tome ciência da 

sentença proferida às fls. 277/283

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 496216 Nr: 35441-40.2017.811.0042
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 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MONTEIRO FERREIRA 

- OAB:19.310, Ernandes Brito de Oliveira Morais - OAB:15.747, 

Rogelho Massud Júnior - OAB:4.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 35441-40.2017.811.0042 – Id. 496216.

SENTENÇA

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por ROBERTO PEREGRINO 

MORALES JUNIOR em face da Medida Cautelar de Sequestro nos autos n. 

23386-28.2015.811.0042 (Id. 418113) promovida pelo Ministério Público 

Estadual.

Foi determinada a emenda à inicial, a fim de que fosse atribuído valor à 

causa, bem como procedesse ao recolhimento das custas processuais 

(fls. 46).

O embargante atribuiu valor à causa e requereu a gratuidade da justiça 

(fls. 48/49), todavia, o pedido de gratuidade foi indeferido por meio da 

decisão proferida às fls. 62.

Foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da parte (fls. 63).

É relatório. Fundamento e decido.

O embargante foi intimado acerca do indeferimento da gratuidade da 

justiça, bem como para cumprir integralmente a decisão de fls. 46 e 

promover o recolhimento das custas. Contudo, deixou decorrer o prazo 

sem manifestação, conforme se verifica às fls. 63.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 102, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem análise de mérito.

Sem custas.

Intimem-se. Às providências.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 443186 Nr: 19923-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANK APARECIDO SOARES VIANA, FAGNER 

MORAES DOS SANTOS, FELIPE GABRIEL RODRIGUES BRITO VIANA, 

FERNANDO MANOEL DE MELO, KAIO HENRIQUE MIRANDA DE ARAUJO, 

JOSIANE CAMPOS ARRUDA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELHOS - OAB:21.617, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21274/MT, FLAVIA CONCEIÇAO DA SILVA STABILITO ALBUÊS - 

OAB:4266, HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - OAB:21613/0, JOEL 

FELICIANO MOREIRA - OAB:6833/MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES 

- OAB:, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/MT

 AÇÃO PENAL N°. 19923-44.2016.811.0042

ID. 443186

VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de 

Frank Aparecido Soares Viana, Fagner Moraes dos Santos, Fernando 

Manoel de Melo, Kaio Henrique Miranda de Araujo, Felipe Gabriel Rodrigues 

Brito Viana e Josiane Campos de Arruda Viana, cujos autos encontram-se 

com sentença prolatada às fls. 726/748.

 RECEBO os recursos de apelação interpostos por Frank Aparecido 

Soares Viana (fls. 759,771), Fagner Moraes dos Santos (fls. 790), 

Fernando Manoel de Melo (fls. 760) e Josiane Campos de Arruda Viana 

(fls. 771), eis que tempestivos, conforme certificado às fls.792.

Às fls. 820, nota-se que foi certificado o trânsito em julgado para os réus 

Kaio Henrique Miranda de Araujo e Felipe Gabriel Rodrigues Brito Viana, 

uma vez que não apresentaram interesse em recorrer da sentença.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que os réus Frank 

Aparecido Soares Viana (fls. 811), Josiane Campos de Arruda Viana (fls. 

804) e Fagner Moraes dos Santos (fls. 794) já apresentaram razões do 

recurso.

 Desta forma, intime-se a defesa do réu Fernando Manoel de Melo para 

apresentar as razões, no prazo de 08 (oito) dias (art. 600 CPP). Em 

seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para contrarrazoar.

 Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens e respeito deste Juízo.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 350908 Nr: 12082-03.2013.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVPQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Conceição Silva - 

OAB:24435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 350908.

Vistos.

DEFIRO a gratuidade da justiça.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, apresentado por Tatiana Muller 

de Oliveira, em face Rafael Vinicius Pinheiro Queiroz, devidamente 

qualificados, em que se pleiteia a execução de alimentos.

INTIME-SE o executado, pessoalmente, a pagar a quantia de R$ 2.528,04 

(dois mil quinhentos e vinte e oito reais), referentes aos alimentos relativos 

aos meses de janeiro/2015 a janeiro/2017, conforme planilha apresentada, 

no endereço indicado às fls. 77/79, qual seja, Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte e Turismo - Rua Barão de Melgaço, nº 3677, Centro Norte, 

CEP 78005-300, telefone 3617-1214 e celular 99200-9148, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena do valor do débito ser acrescido de multa de 10% 

e também de honorários advocatícios de 10% (art. 523, §1º, do 

CPC/2015), em caso de não pagamento voluntário.

Não efetuado o pagamento voluntário, será determinada a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos da expropriação 

(art. 523, §3º, do CPC/2015).

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora, através de seu 

advogado, via DJE, para manifestação, oportunidade em que deverá 

informar inclusive se houve pagamento do débito. Após, vista ao Ministério 

Público e na sequência, conclusos.

No mais, proceda-se a alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

eletrônico (Apolo) no que se refere o nome da ação, posto que, 

doravante, se trata de Cumprimento de Sentença.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 406092 Nr: 10656-82.2015.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 341 de 551



RONDON - OAB:8932/MT

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo para que a advogada do executado 

cumprisse a decisão de fls. 90, trazendo aos autos guia de depósito 

judicial legível.

Certificado o descumprimento, intime-se, pessoalmente, o executado, que 

conforme informações prestadas nos autos apenso, se encontra preso no 

Presídio Pascoal Ramos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a 

determinação de apresentar guia de depósito judicial legível, sob pena de 

desconsideração do pagamento efetuado e continuidade da presente 

execução.

 Findo o prazo acima deferido e não havendo apresentação da guia 

legível, certifique-se e remetam-se os autos à Defensoria Pública – Núcleo 

de Defesa da Mulher, para requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da presente execução.

Apresentada a guia legível, cumpra-se, integralmente a sentença de fls. 

83, adotando as providências necessárias para a vinculação dos valores 

a uma subconta do presente processo e posterior liberação de valores em 

favor da representante das exequentes (Walkiria Aparecida de Amorim, 

agência 1681, operação 013, conta poupança 00024748-9, Caixa 

Econômica Federal) e juntando cópia da presente decisão aos autos do 

cumprimento de sentença apenso.

 Às providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 427162 Nr: 2483-35.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMADC, LMADC, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932/MT

 VISTOS.

Cumpra-se, integralmente, o determinado na decisão de fls. 107, 

expedindo ofício à OAB/MT e adotando as providências necessárias para 

a expedição de alvará de levantamento de valor em favor da 

representante das exequentes.

Novamente, advirto o Sr. Gestor Judicial da necessidade de cumprir 

integralmente as decisões proferidas antes de renovar a conclusão dos 

autos.

 Às fls. 123, as exequentes, por meio da Defensora Pública que as 

representa, informaram que o executado está preso no Presídio Pascoal 

Ramos, em razão de cumprimento de pena em processo que tramita 

perante a 9.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e requereram a expedição de 

novo mandado de prisão civil do executado.

Acontece que a expedição de mandado de prisão civil do executado, que 

já se encontra preso, em nada aproveitaria às exequentes, que, inclusive, 

perderiam a possibilidade de utilização do pedido de prisão para coibir o 

cumprimento da obrigação alimentícia.

 Por tal motivo, indefiro o pedido de fls. 123, e determino a suspensão dos 

autos pelo prazo de 90 (noventa) dias.

 Findo o prazo da suspensão, certifique-se o Sr. Gestor se o executado 

ainda se encontra preso e, após, remetam-se os autos à Defensoria 

Pública – Núcleo de Defesa da Mulher, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento da execução, 

inclusive, trazendo planilha atualizada do débito caso pretenda a 

conversão para o procedimento de expropriação de bens.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 487725 Nr: 27287-33.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS 

- OAB:25.277/O

 Ação Penal n. 27287-33.2017.811.0042 (Cód.487725)

VISTOS.

REMETAM-SE os presentes autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação acerca da resposta à acusação às fls. 79/84.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 16 de outubro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1035727-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

L. S. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1035727-67.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: LINDAURA SILVA DE CASTRO, Endereço: Rua Cristalina, nº 

223, próximo a ACC, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, Telefone: 

65.99258-9081. REQUERIDO: ADEILTON CASTRO PEREIRA, Endereço: Rua 

Cristalina, nº 223, próximo a ACC, Bairro Alvorada, Cuiabá/MT, Telefone: 

prejudicado. PRESO PREVENTIVAMENTE CÓD. 545403. VISTOS. Trata-se 

de Pedido de Providências Protetivas, requerido por LINDAURA SILVA DE 

CASTRO nos termos do art. 18 da Lei nº 11.340/2006, restando 

configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência aos 

princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança 

(art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção. 

Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência doméstica 

caracterizada em crime apenado pelo Código Penal (Ameaça) – B.O. 

2018.319656, por parte do requerido ADEILTON CASTRO PEREIRA, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 11.340/2006. Os 

pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de urgência de natureza 

cautelar, inclusive consoante entendimento do e. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a 

parte interessada demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 

300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim de Ocorrências e 

demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de cognição sumária, 

a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo, 

pois, indícios da prática de violência de gênero contra a ora vítima, nos 

termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, de forma 

satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da requerente. 

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico 

que os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de 

ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se 

encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de 

salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, 

justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas. Assim, 

restando configurada a medida cautelar de urgência requerida pela 

ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da ofendida, 

determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de 

seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006). 

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a residência da 
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ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a 

fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da 

Lei nº 11.340/2006). Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao 

respectivo lar e domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da 

Lei nº 11.340/2006). No cumprimento do mandado, o oficial de justiça 

deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de medida 

assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em 

Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo aos seus 

motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua atividade 

sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua posição jurídica, 

inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento desta decisão 

poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação 

de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que para 

cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se 

valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 

212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação supletiva. Assim, 

determino o devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através 

do serviço psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado 

social e psicológico das partes, bem como outras condições observadas 

tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 

(quarenta) dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do 

Estudo Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar 

os itens acima especificados que necessitam de especial atenção. 

Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 11.340/2006). 

Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe sobre o deferimento, por 

meio desta decisão, do Pedido das Medidas Protetivas de urgência 

apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa do 

respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, segundo exigência contida na 

regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 11.340/2006, c/c do art. 10 do Código 

de Processo Penal. Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 

30/10/2018 às 15h30min para a realização de Audiência de Conciliação. 

CITE-SE o requerido para que, no prazo de 05 dias, apresente resposta 

escrita, nos termos do art. 306 do CPC, aplicado ao presente caso por 

analogia, por se tratar de procedimento cautelar. Conste no respectivo 

mandado a advertência de que o requerido deverá constituir advogado e, 

caso não possua condições financeiras para tanto, deverá procurar a 

Defensoria Pública Criminal para que apresente, tempestivamente, sua 

resposta escrita. Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o 

requerido deverá cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de 

prisão. INTIME-SE a REQUERENTE para que compareça à Palestra 

Sistêmica no dia 09/11/2018 às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Capital. Saliento, por oportuno, que a citação/intimação deverá ser 

realizada pessoalmente - via Oficial de Justiça, em atenção ao disposto no 

art. 21 da Lei nº 11.340/2006. Esclareço, desde já, que para cumprimento 

das diligências desta decisão poderá o Oficial de Justiça se valer do 

previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do 

Código de Processo Civil, por aplicação supletiva. Tendo em vista que a 

urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados sejam 

realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito. REQUISITE-SE o requerido, por se tratar de PRESO, 

conforme Auto de Prisão em Flagrante de id. 545403, em que houve 

conversão para prisão preventiva em sede de audiência de custódia. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1035768-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

U. F. L. D. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. F. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Cód. 1035768-34.2018.8.11.0041 – MEDIDAS PROTETIVAS. 

REQUERENTE: UILIANE FIGUEIREDO LIMA DE BRUM, Endereço: Rua 23, nº 

17, Bairro Osmar Cabral, Cuiabá/MT, Telefone: 65.99294-4134. 

REQUERIDO: RAUL SOARES FERREIRA JÚNIOR, Endereço: Rua 09, casa 

28, quadra 09, Bairro São João Del Rey, Cuiabá, Telefone: 65.99998-5647. 

VISTOS. Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 

UILIANE FIGUEIREDO LIMA DE BRUM nos termos do art. 18 da Lei nº 

11.340/2006, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica caracterizada em contravenção penal (perturbação da 

tranquilidade) – B.O. 2018.324844, por parte do requerido RAUL SOARES 

FERREIRA JÚNIOR, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Os pedidos liminares pleiteados caracterizam tutela de 

urgência de natureza cautelar, inclusive consoante entendimento do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, como tal, para seu deferimento se 

faz necessário que a parte interessada demonstre a presença dos 

requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do 

direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). Compulsando os autos, verifico pelo Boletim 

de Ocorrências e demais depoimentos aportados indicam, nesta sede de 

cognição sumária, a existência de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, havendo, pois, indícios da prática de violência de gênero contra a 

ora vítima, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/06, consubstanciando, 

de forma satisfatória, o pressuposto da probabilidade do direito da 

requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, verifico que os fatos narrados pela vítima em suas 

declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em 

que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como 

meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto 

agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas 

protetivas. Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando: Proibição ao agressor de aproximar-se da 

ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 

500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, 

seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, 

III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao agressor de frequentar a 

residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local 

de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 

22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006). No cumprimento do mandado, o oficial 

de justiça deverá explicar ao agressor que, por ora, apenas se trata de 

medida assecuratória protetiva, informando-lhe que ainda poderá ser 

ouvido em Juízo, em manifestação por intermédio de advogado, podendo 

aos seus motivos até mesmo levar a outra decisão, de forma que a sua 

atividade sensata, nos autos, será muito importante em prol de sua 

posição jurídica, inclusive, alertando-o de que no caso de descumprimento 

desta decisão poderá ser decretada a sua prisão preventiva, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Consigno, desde já, que 

para cumprimento das diligências desta decisão poderá o Oficial de 

Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c os do § 

2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva. Assim, determino o devido acompanhamento pela Equipe 

Multidisciplinar através do serviço psicossocial deste Juízo, devendo 

trazer relatório do estado social e psicológico das partes, bem como 

outras condições observadas tanto em relação ao agressor como da 

própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) dias. Notifique-se à Equipe 

Multidisciplinar para a realização do Estudo Psicossocial do caso no prazo 

acima indicado, devendo observar os itens acima especificados que 

necessitam de especial atenção. Comunique-se ao douto Ministério Público 

(art. 19, § 1º, da Lei 11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para 

atendimento na Assistência Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 

28 da Lei 11.340/2006). Oficie-se à Autoridade Policial informando-lhe 

sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das Medidas 

Protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como para 

requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial, no prazo legal, 

segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 343 de 551



11.340/2006, c/c do art. 10 do Código de Processo Penal. Proceda-se a 

devida inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da 

Lei 11.340/2006. DESIGNO o dia 27/11/2018 às 14h30min para a 

realização de Audiência de Conciliação. CITE-SE o requerido para que, no 

prazo de 05 dias, apresente resposta escrita, nos termos do art. 306 do 

CPC, aplicado ao presente caso por analogia, por se tratar de 

procedimento cautelar. Conste no respectivo mandado a advertência de 

que o requerido deverá constituir advogado e, caso não possua 

condições financeiras para tanto, deverá procurar a Defensoria Pública 

Criminal para que apresente, tempestivamente, sua resposta escrita. 

Ainda, INTIMEM-SE as partes, consignando que o requerido deverá 

cumprir integralmente a presente decisão, sob pena de prisão. INTIME-SE a 

REQUERENTE para que compareça à Palestra Sistêmica no dia 09/11/2018 

às 14h00min, na Sala de Audiências da 1ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital. Saliento, por oportuno, 

que a citação/intimação deverá ser realizada pessoalmente - via Oficial de 

Justiça, em atenção ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.340/2006. 

Esclareço, desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão 

poderá o Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 

11.340/2006, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva. Tendo em vista que a urgência da medida, determino 

que os cumprimentos dos mandados sejam realizados pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, devendo constar nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar o cumprimento do feito. 

CÓPIA DA PRESENTE SERVE DE MANDADO, A SER CUMPRIDO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível. CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 17 de 

outubro de 2018. JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 528633 Nr: 20469-31.2018.811.0042

 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: OCRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDSA, JDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos, verifico, pela manifestação retro da Defensoria 

Pública, que esta não logrou êxito ao entrar em contato com o requerente.

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo conforme disposto nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III do referido artigo, após intimação pessoal da 

parte autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, o autor para que, no 

prazo de 05 dias, compareça na Defensoria Pública Criminal para informe 

seu novo endereço e número de telefone, bem como o endereço 

atualizado da requerida, sob pena de extinção do processo.

 IV. Após, certifique-se e volvam-me conclusos.

V. Intimem-se.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 451168 Nr: 28266-29.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFNL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o item VIII e IX da decisão de fls. 100/101.

II. Proceda-se a atualização do endereço do requerente e o telefone da 

requerida no sistema Apolo, conforme manifestação de fls. 111.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 530126 Nr: 21908-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DE ASSIS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 Vistos etc.

I. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva do indiciado 

Heber de Assis Benedito (fls. 46/53), formulado pela Defesa.

II. Apregoa a Defesa, em epítome, que, o indiciado é primário, possui 

ocupação lícita com carteira assinada, sendo motorista de caminhão, na 

empresa Universal Química Ltda; que possui endereço certo, possui boa 

conduta e não integra organização criminosa; que não há motivos 

suficientes para a permanência do decreto preventivo do mesmo.

III. O Ministério Público manifestou às fl. 54/54 e verso, desfavoravelmente 

ao pleito.

IV. A decisão que converteu a prisão em flagrante do indigitado em prisão 

preventiva reconheceu a presença do fumus commissi delicti, ante a 

prova da materialidade e dos indícios de autoria do mesmo (CPP, art. 312, 

parte final).

V. Verifico que a decisão em comento fundou-se na garantia da ordem 

pública, em face da periculosidade e agressividade demonstradas pelo 

indigitado, o qual possui outros incidentes de mesma natureza de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, estando presente, portanto, o 

periculum libertatis.

VI. A despeito do esmerado trabalho apresentado pela Defesa do 

indigitado (fls. 46/53), não verifico in casu que o indiciado tenha 

apresentado qualquer fato novo capaz de alterar os fundamentos 

contidos no decreto prisional objurgado, impondo-se a manutenção da 

custódia cautelar pelos mesmos fundamentos invocados na decisão 

preteritamente proferida.

VII. Ademais, verifico que o agente foi preso aos 29/06/2018, não 

havendo, portanto, qualquer excesso de prazo.

VIII. Posto isto, em consonância com os parecer ministerial, indefiro o 

pedido de fls. 46/53.

IX. Apense-se aos autos de ação penal, relacionada aos fatos narrados 

neste incidente.

X. Intimem-se.

XI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 530126 Nr: 21908-77.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DE ASSIS BENEDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TÚLIO FERNANDES 

MELO - OAB:16.291

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fls. 85. Atenda-se como requer.

II. Defiro o pedido de fls. 80/82 e, por corolário, autorizo a saída do 

acusado da Comarca de Cuiabá.

III. Abra-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre a 

certidão de fls. 88.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 542465 Nr: 33852-76.2018.811.0042

 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: JCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEGV, AGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSIMEIRE LIMA FONSECA - 

OAB:22.854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Chamo o feito à ordem.

II. Trata-se de ação de oferecimento de alimentos que João Carlos Vianna 

promove em face de J. E. G. V., menor, representado neste ato por sua 

genitora Arlene Gonlçalves Castilho.

III. Compulsando os autos, verifico que o presente feito trata-se de ação 

de oferecimento de alimentos, a qual, por sua vez, deve seguir o rito 

especial disposto na Lei 5.475/68. No entanto, às fls. 19/21 houve decisão 

inicial, sendo designada audiência de conciliação, nos termos do disposto 

no art. 334 e seguintes do CPC, ao invés de ser observado o disposto no 

art. 24 da Lei de Alimentos (Lei 5.478/68), impondo-se, portanto, o 

chamamento do feito à ordem.

IV. Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos revogo parcialmente a 

decisão de fls. 19/21 e verso e, notadamente os parágrafos VII, VIII, IX e 

X, que havia designado audiência de conciliação nos termos do disposto 

no art. 334, do CPC e, em consonância com o que determina o art. 24 da 

Lei n. 5.478/68, designo audiência de conciliação e julgamento destinada à 

fixação dos alimentos a que está obrigado para o dia 05/12/2018, às 

13h00min.

V. Cite-se a parte requerida para que compareça a audiência designada e 

nela, não havendo acordo, apresente resposta, bem como para que 

compareça acompanhado de suas testemunhas (3 testemunhas no 

máximo).

VI. Intime-se o autor para que compareça a audiência acompanhado de 

suas testemunhas (3 testemunhas no máximo).

VII. Havendo afirmação de que a autora não tem condição de pagar as 

custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e 

presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem faz tal afirmação (§ 1º 

do art. 4º, da Lei 1.060/50), defiro o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

VIII. Notifique-se o Ministério Público.

IX. Expeça-se o necessário

X. Intime-se.

XI. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 543480 Nr: 34840-97.2018.811.0042

 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: EDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:2462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Trata-se de ação de alimentos que Elineia de Souza Radi promove em 

face de Gonçalo Vicente de Siqueira.

II. Ratifico a decisão de fls. 11/11. Preenchendo a peça proemial os 

requisitos essenciais (CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de 

improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 09/11/2018, às 14h20min, observando a 

antecedência mínima de 30 dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A 

audiência de conciliação será realizada pelo conciliador desse juízo, o qual 

devera observar o procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, 

bem como informar as partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, 

inciso V do § 1º e § 2º do art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes 

não sejam amparadas pela lei de assistência judiciária.

III. Intime-se a autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, §3º).

IV. Cite-se o réu para que compareça ao ato, devendo a citação se 

realizar com 20 dias de antecedência (CPC, art. 334). Conste no mandado 

advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 dias, 

contados na forma do art. 335 do CPC.

V. Conste nos mandados advertência de que o não comparecimento 

injustificado das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e implicará em multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 

334, § 8º). Conste ainda advertência de que as partes deverão estar 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos 

(CPC, art. 334, § 9º).

VI. Não estando presentes a prima facie os requisitos do art. 976 do CPC, 

deixo de suscitar incidente de resolução de demandas repetitivas (CPC, 

art. 977, I).

VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Intimem-se.

IX. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 440727 Nr: 17297-52.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFG, LPFDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175, PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - OAB:15980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623

 Vistos etc.I.Trata-se de Ofício de fl. 66 comunicando eventual 

descumprimento de medidas protetivas.II.O referido Ofício, subscrito pelo 

Escrivão de Polícia, relata, em tese, a prática do delito de furto praticado 

pelo requerido, no dia 15/02/2018, em um apartamento localizado em São 

José do Rio Preto/SP. III.O Ministério Público manifestou às fls. 81/82, 

aduzindo, em suma, que não verificou, no vertente caso, a existência de 

mal injusto e grave contra a vítima na atitude do executado, ainda, que tal 

conduta não seja ética e proba, mas não há gravidade.IV.Compulsando os 

autos, verifico que os fatos relatos pela vítima/exequente às fls. 70/71 

ocorreram, em tese, no dia 15/02/2018 na cidade de São José do Rio 

Preto, Estado de São Paulo, bem como que no presente feito a vítima 

indicou apenas e tão somente o endereço de sua residência nesta capital 

de Cuiabá, a saber: Rua José Vieira, n. 81, Jardim Leblon, Cuiabá/MT (fl. 

10), não havendo, portanto, que se falar em extensão das medidas 

protetivas deferidas em decisão de fls. 18/21 ao imóvel em comum das 

partes localizado em outro Estado, sobretudo, pelo fato de que a 

vítima/exequente não relatou que tenha sofrido qualquer ameaça ou mal 

injusto no dia dos fatos, nem sequer que estava presente no apartamento 

em São José do Rio Preto/SP no dia em que o requerido/executado teria 

adentrado no imóvel.V.Com efeito, pelos fundamentos acima expendidos e 

em consonância com o parecer ministerial, não restou demonstrado nos 

autos que a atitude do requerido tenha configurado o descumprimento de 

alguma das medidas protetivas deferidas neste feito às fls. 18/21, motivo 

pelo qual deixo de adotar providências quanto ao fato.VI.De outro norte, 

quanto a eventual prática do delito de furto de pertences pessoais da 

vítima/exequente, conforme noticiado pela mesma às fls. 70/71, competirá 

ao Juízo da Comarca de São José de Rio Preto/SP, processar o suspeito, 

nos termos do disposto no art. 70 do CPP.VII.Acolho a cota ministerial de fl. 

8 2 . V I I I . A t e n d a - s e  c o m o  r e q u e r . I X . E x p e ç a - s e  o 

necessário.X.Intimem-se.XI.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 530358 Nr: 22121-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto de Almeida - 

OAB:23433/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSIMERE LIMA FONSECA - 

OAB:22854/B

 Vistos etc.

I. Trata-se de petição de fls. 58/58 e verso formulada pela requerente.

II. Compulsando os autos verifico que a referida petição trata-se de pedido 

de fixação de alimentos em favor da requerente, impondo-se, portanto, a 

interposição de ação própria e autônoma, nos termos do disposto em 

nosso ordenamento jurídico, sobretudo, pelo fato desta ação cautelar já 

ter sido sentenciada às fls. 56/57 e verso.

III. Posto isto, em consonância com os fundamentos acima expendidos e 

com o parecer ministerial (fls. 79/79 e verso), indefiro o pedido de fls. 
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58/58 e verso.

IV. Intime-se a requerente para que, caso queira, ingresse com ação 

autônoma, conforme disposto em nosso ordenamento jurídico.

V. Após, cumpra-se o determinado no parágrafo XIII da fl. 57 e verso.

 VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 341121 Nr: 883-81.2013.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABOB, AXDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:, 

FABIO DIAS FERREIRA - OAB:14548/MT, Wesson Alves de Martins e 

Pinheiro - OAB:2.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 883-81.2013.811.0042

I. Tendo em vista que houve um equívoco no horário da audiência entre o 

horário marcado e o agendamento na pauta redesigno a audiência de 

conciliação a pedido da parte Alessandra Xavier da Silva Bello para o dia 

22.10.2018 às 13 horas.

II. Int.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 510947 Nr: 3601-75.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SANTANA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano José Ojeda Nunes - 

OAB:23840/O

 Autos n. 3601-75.2018.811.0042.

I. Requisitem-se a certidão do mandado de fl. 75.

II. Dê-se ciência ao Ministério Público da decisão de fls. 73/74.

 Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 325257 Nr: 4751-04.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODALIO RODRIGUES DOS SANTOS, ESTELINA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727 - MT, MOACIR 

ALMEIDA FREITAS JUNIOR - OAB/MT 9.674 - OAB:OAB/MT 9.674

 Autos n. 4751-04.2012.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para o dia 28.5.2019, primeira data livre na 

pauta, às 16 horas e 30 minutos.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384736 Nr: 26730-51.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO HENRIQUE VENEGA COSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTÔNIO DA 

SILVA NETO - OAB:6.707/MT

 Autos n. 26730-51.2014.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para dia 18.6.2019, primeira data livre na 

pauta, às 16 horas e 30 minutos.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 432369 Nr: 8274-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM JOSE CORREA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL FERNANDES 

FABRINI - OAB:6667/MT

 Autos n. 8274-82.2016.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para dia 25.6.2019, primeira data livre na 

pauta, às 15 horas.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 352018 Nr: 13368-16.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES ROGERIO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

AZEVEDO - OAB:5332-A

 Autos n. 13368-16.2013.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o dia 18.6.2019, primeira data livre na pauta, às 17 

horas para oitiva de Gilvanete Dias de Oliveira Ferreira e Carlos André 

Andrade Sobrinho, a ser requisitado.

 II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente feito, 

defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o endereço 

seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 346 de 551



Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 414621 Nr: 19632-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:MT 5344

 Autos n. 19632-78.2015.811.0042.

I. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal tem como pena in 

abstracto a dosagem máxima de 06 (seis) meses de detenção. Analisado 

sob a égide do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, claramente se 

observa que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, estando, portanto, 

adimplido, uma vez que o recebimento da denúncia ocorreu em 10.8.2015 

(fls. 48/49), bem como não ocorreu nenhuma causa interruptiva da 

prescrição até o presente momento.

A seu turno, prescrição é matéria de ordem pública e como tal deve ser 

declarada de ofício pelo magistrado , independentemente do juízo ou grau 

de jurisdição, consoante firme entendimento jurisprudencial (STF, ARE 

931443 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 

07/06/2016, publicado em 28/06/2016).

Neste mesmo plano a doutrina se posiciona:

A prescrição gera a extinção da punibilidade e, portanto, é matéria de 

ordem pública, não havendo necessidade de um requerimento da parte 

interessada para o seu reconhecimento. Nem mesmo do Ministério Público, 

seja como parte ou como fiscal da lei. Em qualquer momento 

procedimental, ocorrendo a prescrição da pena em abstrato ou em 

concreto, dentro das regras estabelecidas pelo Código Penal, o 

magistrado deve julgar extinta a punibilidade do acusado ou condenado 

(Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral: arts. 1º a 

120 do Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1089/1091).

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Reginey Souza Lima, qualificado 

nos autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

o que faço com fulcro assente no artigo 107, inciso IV c/c artigo 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal.

Transitando em julgado a presente decisão, procedam-se ao arquivamento 

com as baixas e anotações de estilo, comunicando-se ao distribuidor 

desta comarca.

II. P. R. I.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 357138 Nr: 19171-77.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALDO XAVIER FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZOROASTRO CONSTANTINO 

TEIXEIRA - OAB:743 MT

 Autos n. 19171-77.2013.811.0042.

I. Em decorrência da convocação pela Coordenadoria Estadual da Mulher 

para ministrar curso de capacitação na comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, redesigno o ato para o dia 26.3.2019, primeira data livre na 

pauta, às 14 horas e 45 minutos.

II. Na hipótese do Ministério Público e defesa indicarem novo endereço da 

vítima/testemunha/acusado e visando o regular andamento do presente 

feito, defiro a expedição de mandado/carta precatória, desde que o 

endereço seja apresentado com antecedência de 10 dias à audiência.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 305578 Nr: 4309-72.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUENIL SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos etc.

Defiro o requerimento das partes e, por corolário, concedo prazo 

sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais via memorias 

escritos.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 495004 Nr: 34252-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TKDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA KLUZKOVSKI DE 

ALMEIDA - OAB:17043

 Autos n. 34252-27.2017.811.0042.

I. Como medida prévia ao pedido de fl. 91/93, oficie-se ao Diretor da 

Unidade Prisional para informar, em 10 dias, o atual estado de saúde física 

e psicológica do representado.

 II. Int.

III. Dê-se vista ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 435160 Nr: 11375-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO BALBINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de decretação de ausência formulado pelo MP, tendo em 

vista que a certidão do Sr. Meirinho não deixa claro se o réu mora ou não 

no endereço diligenciado, não se amoldando as hipóteses do art. 367 do 

CPP.

 Considerando que a testemunha de defesa não compareceu ao ato, ainda 

que devidamente intimada, intime-se, via DJE, o patrono do acusado para 

que, no prazo de 05 dias, manifeste se insiste na oitiva da mesma, bem 

como para que informe se o endereço do acusado está correto.

Após, volvam-me conclusos para deliberações

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 518666 Nr: 10892-29.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSOS, PVDOS, ELDOS, VVDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanete Fatima do Amaral - 

OAB:10.151, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/O, Thompson 

José de Oliveira - OAB:11752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183

 Autos n. 10892-29.2018.811.0042.

I. Em atenção ao pedido de regulamentação de visita do genitor aos filhos 

menores – fls. 104/107, constato a possibilidade de reaproximação do 

genitor, pois é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
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dentre outros direitos manter à convivência familiar, em decorrência da 

necessidade de preservação e de fortalecimento dos vínculos afetivos 

saudáveis e inexistindo prova a evidenciar eventual situação de risco a 

que pode estar submetido aos filhos estar na companhia paterna, de 

forma que não há óbice para o genitor reaver os filhos.

 No entanto, essas visitas do autor aos filhos serão na forma assistida 

junto à equipe multidisciplinar, pois os menores estão muito tempo afastado 

do genitor.

Posto isso, regulamento as visitas do genitor aos filhos pelo período de 02 

(dois) meses ou até decisão posterior que revogue ou modifique a 

presente decisão, nos seguintes termos:

i) as visitas serão realizadas na sexta-feira de cada semana ou próximo 

dia útil, em caso da sexta-feira não houver expediente forense, no horário 

a ser indicado pela equipe multidisciplinar;

ii) as visitas serão realizadas no setor da equipe multidisciplinar, haja vista 

que deverão ser realizadas na forma assistida;

iii) as visitas terão início na primeira sexta-feira após a publicação desta 

decisão.

II. Oficie-se a equipe multidisciplinar para que tome ciência desta decisão, 

bem como para que indique o melhor horário para a realização das visitas, 

visando não prejudicar a rotina e atividades dos menores.

III. Com a resposta do item II, intime-se a requerida para que apresente os 

menores, no local e horário informado pela equipe multidisciplinar deste 

Fórum.

IV. Certifique se houve apresentação da contestação.

V. Encaminhe o presente feito para realização do estudo psicossocial das 

partes e dos menores.

VI. Int.

VII. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101146 Nr: 4649-74.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MAMM, JAdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taísa Fernandes da Silva Peres 

- OAB:12.815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 5. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, versando sobre a obrigação de fornecer o medicamento 

Somatropina em favor da criança Maria Antônia Moraes Martins;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação fornecer o 

medicamento Somatropina em favor da criança Maria Antônia Moraes 

Martins, enquanto persistir a necessidade da infante;

c) Para tanto, intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 

(seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado 

comprovando a atual necessidade do uso dos medicamentos pela criança;

d) Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário, ex vi do 

art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

e) Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA;

f) Intimem-se. Cumpra-se.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 110570 Nr: 2448-41.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO DE 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: J. B. de S., C. M. de G.

CITANDO(A): JOÃO BOSCO DE SOUZA E CRISTINA MOISES DE GODOY

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/06/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: L. C. G de S., C. G. de S., vem á presença de Vossa Excelência 

propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor dos 

infantes L. C. G de S., C. G. de S, e em desfavor dos genitores João 

Bosco de Souza e Cristina Moises de Godoy. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal da Requerida Salete Souza de Jesus, sendo 

adequada a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 257, 3.º 

do NCPC), para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, 

indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de 

testemunhas e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de 

nomeação de defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de 

outubro de 2018.Valcides Ferreira de AssisGestor Judiciário.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 104549 Nr: 1843-32.2017.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C PEDIDO 

LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: B. de A. B.

CITANDO(A): BENEDITO DE ALMEIDA BISPO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: T. S. B., T. S. B., N. S. B., vem á presença de Vossa Excelência 

propor a presente AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C 

PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a favor do infante 

T. S. B., T. S. B., N. S. B., e em desfavor do genitor Benedito de Almeida 

Bispo. DESPACHO: "... em cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, 

entendo esgotados os meios para citação pessoal do Requerido Benedito 

de Almeida Bispo, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 257, 3.º do NCPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Deverá 

constar no edital a possibilidade de nomeação de defensor dativo, nos 

termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da Silva Gomes, 

Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.Valcides Ferreira de 

AssisGestor Judiciário.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod. Proc.: 111919 Nr: 3577-81.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA E PEDIDO DE 

LIMINAR

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: I. L. M.

CITANDO(A): ISMAEL LEITE MACHADO

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 
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os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: K. E. da S. M., A. C. da S. M., vem á presença de Vossa 

Excelência propor a presente AÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE GUARDA 

E PEDIDO DE LIMINAR, através do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, a favor do infante K. E. da S. M., A. C. da S. M., e em 

desfavor do genitor Ismael Leite Machado. DESPACHO: "... em 

cumprimento ao artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios 

para citação pessoal do Requerido Ismael Leite Machado, sendo adequada 

a citação por edital, com prazo de 20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), 

para que no prazo de 10(dez) dias ofereça resposta escrita, indicando as 

provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas 

e documentos. Deverá constar no edital a possibilidade de nomeação de 

defensor dativo, nos termos do artigo 159 do ECA.". Eu, Valéria Larissa da 

Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de outubro de 2018.

 Valcides Ferreira de Assis

 Gestor Judiciário.

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º Cod.Proc.: 110086 Nr: 2049-12.2018.811.0063

ESPÉCIE: AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL COM PEDIDO DE LIMINAR

 PARTE AUTORA: VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PARTE RÉ: M. R. de A. J.

CITANDO(A): MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, querendo, no 

prazo de 20 (vinte) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, sob. pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. RESUMO DA 

INICIAL: M. P. G., vem á presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE ADOÇÃO UNILATERAL COM PEDIDO DE LIMINAR, através da 

VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, em desfavor do Sr. 

Marcelo Rodrigo de Almeida Josue. DESPACHO: "..., em cumprimento ao 

artigo 256, § 3º do NCPC, entendo esgotados os meios para citação 

pessoal do requerido, sendo adequada a citação por edital, com prazo de 

20(vinte) dias (artigo 232, §2.º do CPC), para que no prazo de 10(dez) 

dias ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos- Afixe-se o 

edital no local de costume, e, após, certifique-se. (artigo 257, II, do NCPC); 

III - Determino que seja juntado aos autos o exemplar da publicação do 

edital de citação, conforme determina o artigo 232, inciso III, do NCP." Eu, 

Valéria Larissa da Silva Gomes, Estagiária, digitei. Cuiabá - MT, 16 de 

outubro de 2018.

 Valcides Ferreira de Assis

 Gestor Judiciário

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 126418 Nr: 634-94.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mehmet Canli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rossini Pereira - 

OAB:OAB/MT 9086-B

 CERTIFICO QUE INTIMEI VIA DJE O DR. ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB/MT 9086/B (ADV. DO AUTOR DO FATO - MEHMET CANLI), BEM 

COMO O DR. HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - OAB/MT 19.612 (ADV. 

DA VÍTIMA - RAFAELA KAIRA DE BRITO), PARA TOMAREM CIÊNCIA DA 

DECISÃO/DESPACHO/SENTENÇA DE FOLHAS N. 32 / 33 / 34. 

DESPACHO/DECISÃO/SENTENÇA: "....Vê-se, portanto, que o aludido 

dispositivo penal é taxativo quanto às providências que devem ser 

tomadas pela parte quando da propositura da Queixa-Crime e tal exigência 

estaria suprida se a presente peça estivesse subscrita pela Querelante e 

seu Advogado, o que, clarividente, também não ocorreu. Assim, é 

imperioso ressaltar que os fatos chegaram ao conhecimento da 

Querelante em 29/01/2018 (fls. 10), e, estando à queixa-crime 

apresentada às fls. 22/31 eivada de vício, é como se não tivesse sido 

apresentada até a presente data, de modo a ter se operado a famigerada 

decadência. Outrossim, compete-me consignar que, nos termos do art. 61 

do Código de Processo Penal, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, 

poderá decretá-la de ofício. Destarte, REJEITO A QUEIXA-CRIME e 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da Querelada, pela DECADÊNCIA, 

com fundamento no art. 107, inciso IV do CP c/c art.61 do CPP. P. R. I. 

CUMPRA-SE. Preclusa a via recursal, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Às providências." É O QUE TENHO A 

CERTIFICAR. ARJ - TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129208 Nr: 3303-23.2018.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiula de Paula Furlaneto Metelo, Onofre 

Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Gattass Pessoa 

Junior - OAB:OAB/MT 12.264

 Visto.

 ACOLHO a justificativa apresentada pelo nobre causídico do autor do fato 

às fls. 29/30 dos autos 129900 e REDESIGNO a presente audiência para o 

dia 06.12.2018 às 14:00 horas.

Saem os presentes intimados e intimem-se os ausentes.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39448 Nr: 1123-71.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelar Marcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diomar Rezzieri - OAB:10601

 Diante do exposto, designo audiência de instrução para o dia 26 DE 

MARÇO DE 2019, às 14h00 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da 

Lei n. 9.099/95), quando, nos termos do artigo 81 da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á a proposta de suspensão condicional do 

processo, conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da 

oferta de eventual proposta de transação penal, caso cabível.Proceda-se 

a devida citação e intimação dos denunciados, por seu representante 

legal, encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo constar que 

deverão comparecer à audiência acompanhados de advogado e com suas 

testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 

(cinco) dias antes de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

(...).Cuiabá, 10 de outubro de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500653-37.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

LUZIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Lenice Lopes Felix (REQUERIDO)

JULYANA LANNES ANDRADE (ADVOGADO(A))
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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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002385-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON BRANDAO DUARTE (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (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: 13/12/2018 Hora: 10:00 , 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. 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”. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 0503919-32.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

AMIR DE SOUZA (REQUERENTE)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (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.Trata-se de pedido de dilação de prazo para 

pagamento do preparo.Conforme certificado nos autos, já houve transito 

em julgado da sentença.Verifica-se que a parte autora foi intimada para 

comprovar preparo ou incapacidade financeira de fazê-lo, porém não se 

manifestou de acordo com certidão nos autos.Após, foi intimada 

novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, mais uma vez não o 

fez.Ante o exposto, indefere-se o pedido de dilação de prazo.Nada mais 

sendo requerido, arquive-se.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.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505663-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX (ADVOGADO(A))

LIGIA CRISTIANE ARFELI (REQUERENTE)

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Vistos, etc.Revoga-se o despacho de id 10148653 porquanto 

não aplicável ao processo.Trata-se de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pela Fazenda Pública Municipal relativo à condenação 

em honorários advocatícios e sucumbenciais em sede de Recurso 

Inominado.Compulsando os autos, verifica-se pela documentação 

carreada no id 11271760 que subsistem os motivos que autorizaram a 

concessão da gratuidade, de modo que se mantém a suspensão de 

exigibilidade definida no acórdão.Ante o exposto, indefere-se, por ora, o 

pedido de cumprimento de sentença e determina-se o arquivamento do 

feito.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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002451-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RUIZ BRASIL (REQUERENTE)

DANIEL CAMILO ARARIPE (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002451-68.2018.8.11.0001 REQUERENTE: RODRIGO RUIZ BRASIL 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de ação 

anulatória de multa c/c reparação de dano e pedido de tutela de urgência 

para suspensão das infrações, na qual o autor aduz que está recebendo 

multas emitidas pela SEMOB – Cuiabá, que não as reconhece haja vista 

que mantém domicílio em outro Estado da federação e não esteve em 

Cuiabá. Aponta que “ O caso é de clonagem ou outro meio fraudulento e 

que estando sendo vítima dessa situação extrema.” Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

comprovar a adoção, no seu domicilio, das medidas referentes ao 

procedimento próprio à avaliação da clonagem, conforme autoriza a 

Resolução CONTRAN Nº 670 DE 18/05/2017, publicada no Diário Oficial da 

União de 22 de maio de 2017, e juntando-os nos presentes autos. Após, 

conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002334-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ADEMIR LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLAUDEMIR MARCOLINO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita:“Ante o exposto, DETERMINA-SE A LIMITAÇÃO DO 

LITISCONSÓRCIO ATIVO A DOIS AUTORES, com fundamento no artigo 

113, § 1º, do CPC, mantendo-se apenas os 2 primeiros autores 

identificados na petição inicial desta ação. De consequência, INDEFERE-SE 

a petição inicial em relação ao terceiro litisconsorte ativo e JULGA-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, de modo a permitir a 

distribuição de ação individual ou em litisconsórcio limitado a dois 

requerentes. Retifique-se o polo ativo no sistema Pje. No mais intime-se a 

parte autora para redigitalizar os documentos relativos aos autores 

remanescentes ordenada e separadamente observando a necessidade da 

devida identificação nos termos da Resolução n.º 03/2018-TP, que 

regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instancia 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e assim estabelece:“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 
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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.”(g.n) No caso dos autos, apenas a petição inicial traz a 

descrição do documento anexado, no mais consta como “documento de 

comprovação”, o que não atende ao comando da Resolução e dificulta o 

manuseio do processo eletrônico. Desta forma, e considerando que o 

sistema PJE não permite renomear os anexos juntados, determina-se que 

sejam novamente apresentados os documentos que instruem a inicial, 

agora devidamente nominados de forma que seja possível identificar o 

documento digitalizado, quanto ao já apresentados devem ser excluído 

conforme determina a Resolução n.º 03/2018/TP, art. 32, §5º, sob pena de 

ser observada a regra do art. 321, parágrafo único, do CPC, conforme art. 

32, §4º, da mencionada Resolução. No mais, indefere-se o pedido de 

tutela cautelar de exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º 

da Lei 12.153/2009. Após as providências relativas a reordenação, 

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 ”. 

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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002461-15.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002461-15.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEURISMAR FRANCISCO 

PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos, quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o 

EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o 

território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão determina-se, em cumprimento à decisão do STJ, 

que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação 

da ordem de suspensão determinada por aquela Corte Superior. 

Ressalva-se que, embora conste pedido de tutela provisória, não se 

vislumbra risco que autorize apreciação imediata haja vista sua 

repercussão eminentemente econômica, portanto, passível de resolução 

após a revogação do sobrestamento determinado pelo Colendo STJ. 

Cancele-se a audiência designada e aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

D i r e i t o  [ 1 ]  N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002462-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NEURISMAR FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - 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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002462-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: NEURISMAR FRANCISCO 

PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Considerando a decisão proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que serão 

julgados como repetitivos três recursos sobre o tema tratados nos 

presentes autos, quais sejam: o REsp 1.692.023, o REsp 1.699.851 e o 

EREsp 1.163.020, bem como determinou a suspensão ([1]), em todo o 

território nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão determina-se, em cumprimento à decisão do STJ, 

que se aguarde em Secretaria até a comunicação acerca da modificação 

da ordem de suspensão determinada por aquela Corte Superior. 

Ressalva-se que embora conste pedido de tutela provisória não se 

vislumbra risco que autorize apreciação imediata haja vista sua 

repercussão eminentemente econômica, portanto, passível de resolução 

após a revogação do sobrestamento determinado pelo Colendo STJ. 

Cancele-se a audiência designada e aguarde-se em Secretaria no lote de 

processos suspensos por força de decisão proferida por Tribunal 

Superior. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

D i r e i t o  [ 1 ]  N o t i c i a  d i s p o n í v e l  e m : 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3

o/noticias/Not%C3%ADcias/Repetitivo-vai-definir-legalidade-do-ICMS-sobr

e-Tust-e-Tusd

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002463-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES MONTALVAO (ADVOGADO(A))

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A (REQUERENTE)

AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA (ADVOGADO(A))

SAMUEL MARTINS GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARIANA GONCALVES ALBUQUERQUE (ADVOGADO(A))

KARLA GARDENE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 DESPACHO Numero do Processo: 

1002463-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GEOLAB INDUSTRIA 

FARMACEUTICA S/A REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO/ SEFAZ 

MT Vistos etc. Encaminhe-se para distribuição a uma das varas da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, conforme endereçamento da 

petição inicial. 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: 1002382-36.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CURY GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANALDO VIDAL DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002382-36.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ANALDO VIDAL DA SILVA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço e a certidão objeto dessa ação, com selo de 

autenticidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1001444-41.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001444-41.2018.8.11.0001 REQUERENTE: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONCALVES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço, tabela de honorários da OAB, planilha de 

cálculo e as certidões objeto dessa ação, com selo de autenticidade, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 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: 1002454-23.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002454-23.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos 

autos documentos pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. 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: 1002453-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

FERNANDO FERRARI DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002453-38.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ EXECUTADO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos 

autos documentos pessoais legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. 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: 1001575-84.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE DA SILVA MAIA (EXEQUENTE)

MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO (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 DESPACHO Numero do Processo: 

1001575-84.2016.8.11.0001 EXEQUENTE: NEIDE DA SILVA MAIA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta 

pública realizada, nesta data, às 14: 23 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000114-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1000114-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: EDILSON SALES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A., CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, 

etc. Trata-se de ação de reparação de dano . Verifica-se pela informação 

das partes a perda do objeto do pedido de tutela de urgência, haja vista 

que já houve a baixa da anotação restritiva SERASA. 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

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001502-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HILMA SOUSA DO NASCIMENTO ALMEIDA (REQUERENTE)

MAYSA MARTIMIANO DO NASCIMENTO WEIPPERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (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: 29/01/2019 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002447-31.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002447-31.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIMAR APARECIDA 

MICHELS CARVALHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de reclamação na qual a parte autora requer “b) Seja 

deferida a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada,determinando que o requerido 

efetue a imediata alteração da jornada de trabalho (de 30 para 40 horas 

semanais) da servidora “MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO”, 

inclusive com o respectivo/proporcional aumento em seus vencimentos;”. 

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 
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evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de 

cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela. Além disso, o deferimento de liminar, 

sem a oitiva da parte contrária, que condicionea administração a realizar 

de forma provisória e precária alteração de jornada de trabalho e arcar 

com a contraprestação pecuniária implica em determinar a liberação de 

recursos, mesmo sem saber se há dotação orçamentária que autorize tal 

despesa, o que não é possível face a necessidade de observância aos 

limites do art. 1º[1] e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 

9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória sem a 

oitiva da parte adversa. 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 [1] Art. 1º “Não será cabível medida 

liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em 

quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que 

providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado 

de segurança, em virtude de vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível 

medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 

1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 

Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 

4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 

de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho 

de 1992. Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de 

recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, 

concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas 

autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito 

em julgado. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002448-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IZAK PIRES RODRIGUES (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: 

1002448-16.2018.8.11.0001 REQUERENTE: IZAK PIRES RODRIGUES 

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: 1002449-98.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: 

1002449-98.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSUE PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Erro no cadastro do polo 

passivo. Retifique a secretaria o polo passivo no sistema PJe para incluir 

os dados do Município de Cuiabá de modo a permitir a citação válida. 

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 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002456-90.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO (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: 

1002456-90.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIMEIRE GARCIA MORAES 

BISPO REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação na qual a parte autora requer “Seja concedida a tutela 

provisória (de urgência), anulando a decisão administrativa que negou o 

pedido feito pela Requerente, determinando ao Município Demandado que 

corrija a manifestação feita, e informe à Requerente para que decida entre 

gozar os três meses de licença, ou a conversão da mesma em pecúnia; 

(...)’. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz 

poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de 

cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela. O deferimento de liminar que implique 

em condicionar a administração a conceder licença premio disponibilizando 

de forma imediata para gozo ou conversão em pecúnia implica em, por via 

transversa, determinar medida que demanda a liberação de recursos, seja 

pelo pagamento, seja pela oportunidade de afastamento licenciado sem 

prejuízo da remuneração, de modo que não é possível de forma provisória 

e sem oitiva da parte contraria, face a necessidade de observância aos 

limites do art. 1º[1] e § 3º da Lei n° 8.437/1992 e art. 1º[2] e 2-B da Lei 

9494/97. Ante o exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. 

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 [1] Art. 1º “Não será cabível medida liminar contra atos do 

Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de 

natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não 

puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de 

vedação legal”. (...) § 3º “Não será cabível medida liminar que esgote, no 

todo ou em parte, o objeto da ação”. [2] Art. 1º Aplica-se à tutela 

antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o 

disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de 

junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 

1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992. Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela 

Medida provisória nº 2.180-35, de 2001).

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002458-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

JAMES BOUND ARRUDA 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002458-60.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JAMES BOUND ARRUDA 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. 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: 1002464-67.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

PAULO CEZAR DO CARMO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002464-67.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PAULO CEZAR DO CARMO 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CEZAR REINERS (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: 

1002465-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CEZAR REINERS 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-37.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MONTEIRO 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 DECISÃO Numero do Processo: 

1002466-37.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARCO ANTONIO MONTEIRO 
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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. Cuiabá, 

data registrada no sistema. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000468-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JOANISE DOMINGAS FLANOFA (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 DECISÃO Numero do Processo: 

1000468-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOANISE DOMINGAS 

FLANOFA REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo na qual a 

parte autora “(...)requer a concessão tutela antecipada para tão somente 

sobrestar, provisoriamente até o julgamento do presente processo, 

desconto a título de ressarcimento relativo ao pagamento supostamente 

errôneo de retroativo de elevação de nível (...)”. Em síntese, a parte autora 

assevera que teve elevação de nível na carreira, o que fez acrescer valor 

ao subsídio. No entanto, a administração posteriormente modificou a 

interpretação e revogou a portaria, passando a descontar os valores 

relativos à implementação financeira, de cujo desconto discorda. O 

Municipio de Cuiabá se manifestou previamente defendendo a licitude do 

desconto. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que 

o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, estão presentes 

os requisitos próprios para o excepcional deferimento da tutela, haja vista 

que se verifica, ao menos em tese, supressão indevida de salário, verba 

de natureza alimentar, que por sua natureza possui especial proteção do 

ordenamento jurídico. Segundo a prova acostada foi a própria 

administração que efetivou a modificação que resultou na implementação 

financeira posteriormente desconstituída, sendo certo que o exercício da 

autotutela pela administração esbarra em limites, especialmente no que 

tange às verbas percebidas de boa-fé pelo servidor público. Evidencia-se 

a probabilidade do direito da documentação acostada que demonstra o 

desconto. O risco de agravamento do dano decorre da manutenção do 

estado atual na qual a parte autora continuará a sofrer supressão salarial, 

mesmo contestando o motivo. Desse modo, até que se esclareça se o 

motivo permite ou não a devolução de valores, há que se ter a cautela de 

preservar a integralidade dos vencimentos. Se concedida somente ao final 

a medida será ineficaz, haja vista que a requerente já terá suportado 

prejuízo com a redução da verba de natureza alimentar. Por outro lado não 

há risco de irreversibilidade haja vista que se constatada a regularidade 

poderá haver a retomada dos descontos. Ante o exposto, defere-se em 

parte o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao 

MUNICIPIO DE CUIABÁ que, no prazo de 5 dias úteis, promova a 

suspensão da execução do ato administrativo tão somente no que se 

refere à devolução de subsídio percebido em razão de elevação de nível 

na carreira da parte autora, até ulterior deliberação deste juízo. 

Designe-se audiência de conciliação. Intime-se a parte autora para juntar o 

documento de identidade legível (ID 12066711 – pag. 3) ou qualquer outro 

com o qual possa ser realizada a sua identificação, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0503379-18.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDIPO PATRICK NEVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILVIS KLEN RAMOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(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: 

0503379-18.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EDIPO PATRICK NEVES 

REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

reclamação em fase de cumprimento de sentença. Extrai-se do acórdao 

de ID 12907734 o seguinte dispositivo: “Por essas razões, conheço do 

recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de determinar à parte 

recorrida FUNCAB que promova a regular convocação do recorrente para 

se submeter à avaliação psicológica em dia, local e horário definidos, nos 

termos da r. sentença em fase de execução perante o Juízo Especial 

Fazendário.”g.n. Ressalva o julgado que a convocação válida demanda 

ciência pessoal do candidato (seja por via postal, telefone, ou e-mail, 

demonstrando a intenção de, efetivamente, dar-lhe ciência do ato 

convocatório). A requerida FUNCAB foi devidamente intimada para cumprir 

a obrigação (id 15205102 - devolução de carta precatória), que se quedou 

inerte razão pela qual o exequente postula o cumprimento da obrigação de 

fazer. O artigo 537 do CPC autoriza a imposição de multa para compelir ao 

cumprimento da obrigação, o que no caso se verifica necessário ante à 

inércia do executado. Intime-se a executada FUNCAB para, no prazo de 

15 dias, realizar a convocação, na forma determinada no acórdão e 

agendar o exame psicológico para data que não ultrapasse 30 dias da 

convocação, comprovando documentalmente nos autos, sob pena de 

multa fixa que arbitro em R$ 10.000,00, sem prejuízo das demais 

providências relativas à renitência quanto ao cumprimento do comando 

judicial. Certifique-se acerca da intimação do ESTADO DE MATO GROSSO 

do despacho de id 1311045. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286368 Nr: 1504-84.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN BIANCHI, VANIA RAVANELLI BIANCHI, 

ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4.395A, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:7816/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEMERCIO LUIZ 

GUENO - OAB:11482-B/MT, JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT/7002

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

 CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1504-84.2002.811.0003

ESPÉCIE: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ADEMAR DOMINGOS DOS PASSOS

PARTE REQUERIDA: IVAN BIANCHI e VANIA RAVANELLI BIANCHI e ALDO 

LOCATELLI e ILSE BIGOLIN LOCATELLI
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INTIMANDO(A, S): Executados(as): Vania Ravanelli Bianchi, Cpf: 

94738947087, Rg: 3.555.963 SSP SC brasileira, casada, do lar, atualmente 

em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, de forma separada, porém em um único boleto, 

bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 13 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o 

valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, 

agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 205,17

 Rondonópolis - MT, 16 de outubro de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006669-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MORAES FERREIRA (EXEQUENTE)

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA FARES DIB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006669-36/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: L. 

Moraes Ferreira – ME. Executada: Katia Fares Dib. Vistos, etc. Cumpra-se 

o determinado às (fls. 26/27 e fl.30 – correspondência ID 15152910 e ID 

15776423). Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 15 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003850-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR ALVES BASILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1003850-29/2018 Ação: Indenização. Autor: GTL Transportes Ltda. 

Réu: João Vitor Alves Basilio. Vistos, etc. GTL TRANSPORTES LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” em desfavor JOÃO 

VITOR ALVES BASILIO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte 

autora, através de seu bastante procurador, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. a) 

indiciado o correto valor pretendido a título de indenização por danos 

materiais, eis que o valor consignado nos pedidos (fls. 16 – 

correspondência ID 13382686 - item “d”) difere do valor informado à (fl. 10 

– correspondência ID 13382686), bem como dos valores constantes nos 

documentos apresentados às (fls. 33/35 – correspondência ID 13382696), 

nos termos do art. 319, inciso IV, do Código de Processo Civil; b) indicando 

o correto valor da causa, eis que o valor indicado à (fl.16 – 

correspondência ID 13382686, fl.14), é incompatível com os valores 

constantes nos pedidos da ação (fl.16 – correspondência ID 13382686, 

fl.14 - itens “d” e “e”), nos termos dos artigos 262, inciso VI, e 319, V, do 

Código de Processo Civil; c) carreando aos autos procuração ad judicia 

atualizada, conforme o artigo 320 do Código de Processo Civil; d) 

recolhendo as custas e taxas, considerando o valor da causa 

devidamente retificado, bem como, comprovando seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º 

do Provimento nº22/2016-CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 

de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009494-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDOMAR FURTADO DE LIMA (ADVOGADO(A))

EDILSON MAGRO (ADVOGADO(A))

CARLA VALERIA PEREIRA MARIANO (ADVOGADO(A))

DIEGO FRANCISCO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARABEL ALBRECHT (ADVOGADO(A))

LINDOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009494-50/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Lindomar 

Nogueira dos Santos. Réu: Banco Santander (Brasil) S/A. Vistos, etc. 

LINDOMAR NOGUEIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) 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 no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil: a) acostando aos autos o 

comprovante de endereço atualizado no qual o autor figure como titular ou, 

sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) 

carreando aos autos documento pessoal com foto da parte autora, eis que 

indispensável à propositura da demanda, nos termos do art. 320 do Código 

de Processo Civil; c) juntando, novamente, aos autos os documentos de 

(fls.20/21 – correspondência ID 15895680,fls.18/19), eis que ilegíveis 

(turvos). Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, 

após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 16 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: 1009407-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MUNHOZ NUNES LOURENCO (ADVOGADO(A))

ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH (EXECUTADO)

LUTFI MIKHAEL FARAH (EXECUTADO)

ELIAS FARAH (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 
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nº1009407-94/2018 Ação: Execução Exequente: Roberto Marsola Faria da 

Costa. Executado: Lutfi Mikhael Farah e Outros. Vistos, etc. ROBERTO 

MARSOLA FARIA DA COSTA, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por Quantia 

Certa” em desfavor de LUTFI MIKHAEL FARAH, ELIAS FARAH SONIA 

ELIZABETH e BARROS DA SILVA FARAH, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Intime-se a parte exequente, através de seu bastante procurador, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, recolhendo as custas e 

taxas, bem como, comprovando seu recolhimento nos autos, nos termos 

do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do Provimento 

nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 16 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009420-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

UILLERSON FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO NOGUEIRA CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009420-93/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Jataí-GO 

Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: Rodolfo Nogueira Cordeiro. Vistos, etc. 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste 

juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de RODOLFO 

NOGUEIRA CORDEIRO, com qualificação nos autos, vieram-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de outubro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009359-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FRANCO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

TALITA DOS SANTOS SIMAO (ADVOGADO(A))

ADELE CAROLINE DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUNICE PEREIRA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009359-38/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Adele 

Caroline da Silva Brito Cabral. Ré: Cleunice Pereira Barbosa. Vistos, etc. 

ADELE CAROLINE DA SILVA BRITO CABRAL, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos 

Morais” em desfavor de CLEUNICE PEREIRA BARBOSA, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC: a) 

carreando o comprovante de endereço no qual a autora figure como titular 

ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de 

declaração de residência assinada pelo titular da unidade consumidora, 

em observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil; b) 

acostando, novamente, os documentos de (fl.20; fls.41/42 – 

correspondência ID 15862252; ID 15862255, fls.01/02), eis que os 

constantes nos autos são ilegíveis (art. 320, CPC). Transcorrido o prazo, o 

que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 17 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: 1009355-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY AUGUSTO DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009355-98/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executado: Jurandy Augusto de Moraes. Vistos, 

etc. BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Execução por quantia 

certa” em desfavor de JURANDY AUGUSTO DE MORAES, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

recolhendo as custas e taxas, bem como, comprovando seu recolhimento 

nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 

2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e observando-se 

os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 88/2014/CGJ. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 17 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809786 Nr: 17860-03.2015.811.0003

 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: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR SPINELLI, RENATO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:OAB/MT 20.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Da advogada da autor, para manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fls. 73, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440483 Nr: 9152-37.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL QUEIROZ DE SOUZA, TEREZA FERREIRA, 

VALDICE OVIDIO YAMASHITA, WILMA DA SILVA VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ARY AGACCI NETO - 

OAB:OAB/SC 17.947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Nos termos da legislação vigente, e considerando que o presente feito foi 

devolvido pela Justiça federal, em razão da Portaria Presi 467/2014 do TRF 

1, a qual regulamentou os procedimentos relacionados ao Pje no âmbito da 

Justiça Federal da 1º Região e suas alterações posteriores que dispõem 

que a distribuição de processos sejam iniciais, ou em declínio de 

competência deverão ocorrer na forma digital, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA INTIMAR O TERCEIRO INTERESSADO, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, na pessoa de seu procurador Dr Carlos Rossato da Silva Avila, 

para no prazo de 15 (quinze) dias retirar os autos em carga e proceder a 

sua distribuição no sistema do Pje do TRF da subseção judiciária 

competente, devendo comprovar nos autos a referida distribuição no 

mesmo prazo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716014 Nr: 11361-08.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONESE DE PINHO CARVALHO, MAIAVY DE 

CARVALHO, ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO LEONARDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISÂNGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954/MT, ELIZABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:OAB/MT6938

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 11361-08.2012

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Armando Otavio Marcondes Guidio

Réu: Olavo Leonardo de Oliveira

 Vistos, etc...

 ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação 

em desfavor de OLAVO LEONARDO DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos e após devidamente processado, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

ARMANDO OTAVIO MARCANDOS GUIDIO, em desfavor de OLAVO 

LEONARDO DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 16/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 392774 Nr: 6283-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIDIANO- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTISEGMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE DOURADOS DE OLIVEIRA ME, NEIDE 

DOURADOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:OAB/SP 357.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fls. 212/214

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782348 Nr: 7149-36.2015.811.0003

 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: IRC MOVEIS PLANEJADOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREM AUGUSTO DE OLIVEIRA 

FILHO - OAB:28.772/GO, MANOELA GONÇALVES SILVA - OAB:6963

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 7149-36.2015

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: IRC Móveis Planejados Ltda-ME

Réu: HSBC Bank Brasil S/A

 Vistos, etc...

 IRC MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de HSBC BANK BRASIL S/A, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por IRC 

MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, em desfavor de HSBC BANK BRASIL 

S/A, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com 

fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 16/outubro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 784703 Nr: 8045-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINDO DE FARIAS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fls. 141/145

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 780096 Nr: 6222-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE MARINHO ADAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS 

PERNAMBUCANAS, ASSURANT SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:OAB/SP123514, ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR - 

OAB:PR/ 20.062

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fls. 170/171

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816245 Nr: 1660-81.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO JESUS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELLA MATOS SANTIAGO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de fl. 40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775097 Nr: 4290-47.2015.811.0003

 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: JEFERSON LOPES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUI WORLD WIDE - IGUI WORLD WIDE 

PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP, BEM ESTAR PISCINAS E ACESSÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE FRAGA COSTA - 

OAB:OAB/RS 66.393, EDISON O S JUNIOR - OAB:18.255-B, MAX DELIS 

DE QUEIROZ - OAB:16802

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao recurso inominado de fls. 197/202

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383413 Nr: 11541-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME, ROSELI 

APARECIDA BUENO CREVELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:27.235/SP

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao cálculo de fls. 275/277

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 428516 Nr: 10645-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOETH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, CRISTIANO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:13809-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Do advogado das partes para, no prazo legal, manifestarem de penhora e 

auto de avaliação de fls. 164/169

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 819707 Nr: 2806-60.2016.811.0003

 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: ROBERTO MIGUEL POFFO, DISMAT DISTRIBUIDORA DE 

SEMENTES MATO GROSSO, ROBERTO MIGUEL POFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIOMAR TORRES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSIQUIA - 

OAB:OAB/MT11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de fl. 191

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 350021 Nr: 5214-10.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO PEDRO DA SILVA, JOSE DE SOUZA 

SANTOS, NELSON SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A, LUIZ 

ANTONIO GENTIL MOREIRA, JOSE HOMERO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de decurso de prazo de fl. 408

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 788292 Nr: 9544-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME BAVARESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732177 Nr: 12442-55.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALEX ROECE 

ONASSIS, para devolução dos autos nº 12442-55.2013.811.0003, 

Protocolo 732177, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008760-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza (ADVOGADO(A))

ELIZABETH HELENA SOTHERO BELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008760-02/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Elizabeth Helena Sothero Bello Ré: Unimed Rondonópolis – 

Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. Vistos, etc. ELIZABETH HELENA 

SOTHERO BELLO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais”, em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS 

– COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os 

autos conclusos. Aduz a autora que é beneficiária de plano de saúde, 

conforme faz prova o contrato acostado aos autos às (fls.42/94 – 

correspondência ID 15844234 e ID 15844240); que, foi diagnosticada com 

lombalgia intensa e hérnia discal com alteração facetaria degenerativa e 

processo inflamatório, conforme documento de (fl.31 – correspondência ID 

15710115); que, através de pedido médico, a parte autora solicitara o 

tratamento de Rizotomia Percutânea por Radiofrequência, conforme 

documentos de (fls.28/29 – correspondência ID 15710094) datado de 
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18.09.2018. Ademais, menciona que a ré recusara-se a prestar o serviço, 

sob a alegação de que o tratamento solicitado não é abrangido pelo 

contrato (fl.36– correspondência ID 15710120). Por fim, requer em sede 

de tutela provisória de urgência que a ré seja obrigada a fornecer 

integralmente os serviços de Rizotomia Percutânea por Radiofrequência, 

nos termos do item ‘a’ de (fl.18 – correspondência ID 15709667, fl.15). D E 

C I D O: Considerando os documentos de (fl.97 – correspondência ID 

15844346), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. Recusa de cobertura de procedimento cirúrgico para tratamento 

de hérnia discal lombar e lombalgia crônica através de descompressão 

medular com laser e rizotomia percutânea. Presença dos pressupostos 

legais. Verossimilhança das alegações. Necessidade da intervenção por 

indicação médica. Urgência demonstrada. Antecipação da tutela 

conf i rmada.  RECURSO DESPROVIDO.  (TJ-SP -  A I : 

20970434420168260000 SP 2097043-44.2016.8.26.0000, Relator: Paulo 

Alcides, Data de Julgamento: 17/06/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE 

SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que determinou 

cobertura de procedimento cirúrgico (Hérnia Discal Lombar, Discografia e 

Rizotomia Percutânea por Segmento). Insurgência. Descabimento. 

Presença dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Precedentes desta Corte. RECURSO 

IMPROVIDO.  (TJ-SP -  A I :  21264847020168260000  SP 

2126484-70.2016.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de 

Julgamento: 16/08/2016, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/08/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. 

TUTELA ANTECIPADA. RIZOTOMIA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. 1. Incide o Código de 

Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, consoante 

disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 469 

do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2. 

Estando o tratamento postulado enquadrado no contrato firmado, 

desimporta que esteja fora do rol da ANS ou das diretrizes de utilização ali 

editadas. 3. Cabe salientar que a própria demora no atendimento e, 

consequentemente, na evolução do quadro da parte autora já é suficiente 

para demonstrar a urgência na concessão. 4. Preenchidos os requisitos 

do art. 300 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 

70075955393 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de 

Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/04/2018) Assim, resta demonstrado, no caso 

vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de 

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a 

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Assim, hei por 

bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que seja 

a ré obrigada a fornecer integralmente os serviços de Rizotomia 

Percutânea por Radiofrequência, conforme solicitado e prescrito pelo 

médico da autora às (fls.28/29 e fl.31 – correspondência ID 15710094 e ID 

15710115), no prazo de (72h) setenta e duas horas, sob pena de 

aplicação de multa diária por descumprimento no importe de R$200,00 

(duzentos reais), limitando-se à importância de R$10.000,00 (dez mil 

reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2018, às 10h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 15 de outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004030-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004030-79/2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Administradora de 

Consórcios Nacional Gazin Ltda. Réu: Jefferson Leite. Vistos, etc. 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL GAZIN LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Busca e Apreensão” em desfavor de JEFFERSON LEITE, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de busca e apreensão liminar, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.37/43 – correspondência ID 9495055 a ID 9495172). 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 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003594-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON FABIO GONCALVES LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003594-86/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A. 

Réu: Maycon Fabio Gonçalves Leite. Vistos, etc. BANCO J. SAFRA S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de MAYCON FABIO 

GONÇALVES LEITE, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

busca e apreensão liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Primeiramente, revogo o despacho de (fls.43/44 - correspondência ID 

13220937), eis que os documentos encontram-se juntados às (fls.38/42 – 

correspondência ID 13308049 a ID 13308117). Considerando-se a 

documentação juntada que comprova a mora do devedor, defiro, 
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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 

outubro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002660-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANDRADE RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da parte autora para 

MANIFESTAR acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça (ID 

15798740), no prazo legal, devendo, para tanto, requerer o que entender 

de direito. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. SOLANGE DE 

LUCENA DANTAS COSTA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001120-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANNILO ALMEIDA DA CUNHA (AUTOR(A))

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 15560744, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009371-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI (REQUERENTE)

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER (ADVOGADO(A))

Roadam Jhonei de Paula Leal (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 INTIMAÇÃO 

PROCESSO n. 1009371-52.2018.8.11.0003 Valor da causa: $872,915.21 

ESPÉCIE: [Intimação]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

Nome: DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI Endereço: HERVAL, 64, APTO 106, 

ZONA 01, MARINGÁ - PR - CEP: 87013-100 POLO PASSIVO: Nome: 

COFCO FERTILIZANTES S.A. Endereço: AV. GOVERNADOR JULIO 

CAMPOS, 766, PARQUE SAGRADA FAMÍLIA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-281 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE 

AUTORA, para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1007060-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON CAMILO DE PAULA (ADVOGADO(A))

MARLENE DOURADO PANIAGO (EMBARGANTE)

TIAGO XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON JOAO SILVA (EMBARGADO)

 

Considerando que a parte exequente distribuíra o presente feito por 

dependência do Processo Físico sob nº10549-73.2006.811.0003 (Código 

– 382357), em trâmite nesta Vara, intime-se a parte exequente, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (15) quinze dias, comprove 

nos autos a correta distribuição da presente demanda junto ao Cartório 

Distribuidor.Transcorrido o prazo, certifique-se nos autos e, venham-me 

conclusos para o devido cancelamento da distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003933-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIANO AUGUSTO FERNANDES NETO (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 14721891, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA
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Processo Número: 1003805-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

3K MONTAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004444-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MANOEL ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE 

LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste sobre a 

correspondência devolvida ID 15417114, requerendo o que de direito no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005204-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL (ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO (ADVOGADO(A))

ALZIRA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para dar prosseguimento ao feito requerendo 

o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005677-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

ELSON FRAGA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação á 

contestação ID 15527402, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIANO RODRIGUES (AUTOR(A))

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação ID 15093941, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003693-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOSAN SOUSA MIRANDA (AUTOR(A))

SONIR VIANA SAVARIS (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERAGRI - COOPERATIVA AGRICOLA (RÉU)

MARCOS ANTUNES RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

INCOMFRAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA (RÉU)

ALGODOEIRA COTTON BRASIL LTDA - EPP (RÉU)

ANDRE LUIZ FARIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, apresentar impugnação às 

contestações ID's 14664224, 14705222 e 14744045, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004089-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO JOAO DA COSTA (REQUERENTE)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação dos advogados das partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifestem-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 413792 Nr: 9492-49.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT, TATIANA CRISTINA B. CAMPOS COSTA - 

OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos.

Defiro o pedido formulado na petição de fls. 108/109.

Citem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729119 Nr: 9844-31.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEI RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a ilegitimidade 

passiva do banco réu para figurar na lide, bem como para revogar a 

liminar deferida as fls. 32/33.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e de honorários sucumbenciais em favor do advogado do 

requerente, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, a rigor do 

que estabelece o art. 85, § 2º do CPC.Transitada em julgado a presente 

sentença, o que deverá ser certificado, encaminhem-se os presentes 
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autos ao arquivo independentemente de nova determinação.P. R. I. 

C.Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2018.Jorge Hassib IbrahimJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 806130 Nr: 16726-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO HELLER AUGUSTIN (FAZENDA CELI / 

CELI SEMENTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17498-B, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17948/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de suspensão de feito de fl. 91.

Ao arquivo provisório.

Decorrido o prazo requerido, intime-se a parte autora para, em 15 dias, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 387492 Nr: 17793-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE APARECIDA KULEVICZ, THEREZINHA 

SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:MS/11.640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de suspensão de feito formulado retro.

Ao arquivo provisório.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 729461 Nr: 10140-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A MORAES, MARCIA ALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Vistos.

Defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para negativação 

do nome do executado em razão deste processo, ante o disposto no 

artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de fls. 77/78, proceda-se a devida alteração no sistema.

Int.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 812347 Nr: 233-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a 

exceção de pré-executividade apresentada às fls. 54/56.

2 – Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 338649 Nr: 6944-90.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BORGES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT7172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Código 338649

SENTENÇA

Vistos.

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – 

Sicredi Sul MT ajuizou uma ação de execução por título extrajudicial em 

face de Francisco Borges Sobrinho, devidamente qualificados na exordial.

Às fls. 254/256, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos, restando apenas o pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais.

É o relatório. Decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente às fls. 

254/256, onde o executado liquidou a dívida junto a exequente cedendo 

cotas capitais que possuía junto a Cooperativa, restando apenas o 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação em 

relação a autora da ação.

Ante o exposto, julgo, por sentença, extinta a execução em relação a 

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – 

Sicredi Sul MT, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

Quanto aos honorários devidos ao patrono da parte autora, proceda-se a 

alteração no sistema Apolo fazendo quanto ao tipo da ação e a parte 

autora.

Intime-se o exequente para, em 15 dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Rondonópolis/MT, 09 de outubro de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 818278 Nr: 2306-91.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAMILO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 143.

Cite-se via edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 779220 Nr: 5887-51.2015.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE MORAES DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE ANHANGUERA DE 

RONDONOPOLIS - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:OAB/15391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, se manifestar acerca da petição 

de fl. 131.

Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 739576 Nr: 1698-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIGNO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA 

PINTO DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 Vistos.

Defiro o pedido de juntada de substabelecimento, preposição e 

documentos de fl. 60.

Especifique-se a parte as provas que pretendem produzir, em 10 dias, ou 

manifeste-se sobre a possibilidade de julgamento antecipado, tendo em 

vista que a autora se manifestou à fl. 60.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 700665 Nr: 8637-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

SEGURANÇA E VIGILANCIA DE RONDONOPOLIS, JURSELINO RODRIGUES 

DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO EMILIANO ALVES FILHO, ADÃO VIDAL 

DOS SANTOS, ADEILTON DIAS DOS SANTOS, MARCIO DOS SANTOS, 

GREGORIO BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVALDO ALVES MENEZES - 

OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Vistos.

 Intime-se a parte a parte autora a fim de se manifestar da petição de fls. 

728/730 no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 719616 Nr: 659-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA VIEIRA FILIPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 120.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 769032 Nr: 1719-06.2015.811.0003

 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: DIVANY RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Vistos.

Homologo o acordo celebrado entre as partes às fls. 81/82 para que surta 

seus regulares efeitos, e assim o faço, com resolução de mérito, nos 

moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas, se houver, ficará a cargo da empresa ré (acordo item 6 de fl. 81).

Nada sendo requerido, arquive-se o presente feito.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 704902 Nr: 12880-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FAVRETTO, VALMOR FAVRETTO, 

APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Vistos.

Intime-se a parte executada para que pague o valor devido, acrescidas de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o débito, nos termos 

do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 337025 Nr: 5405-89.2004.811.0003

 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: ARENILDA RODRIGUES DA SILVA, ANA KELLY 

MENESES NUNES, ANA PAULA MENESES NUNES, IEDA DE JESUS 

MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA & PEREIRA COMERCIO DE VIDROS 

LTDA, UNIBANCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO - 

OAB:5776, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MAYRA MORAES 

DE LIMA - OAB:5943, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Intimação dos patronos das partes, para manifestarem acerca das 

informações de folhas 546/553, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 700967 Nr: 8939-94.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCAS SERVIÇOS DE ARQUIVOS 

INTELIGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para impugnar a Contestação de 

folhas 83/84, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim
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 Cod. Proc.: 707926 Nr: 2748-96.2012.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CEZAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431 A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para contrarrazoar o Recurso de 

Apelação de fls. 156/181, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 402230 Nr: 15756-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DE PAULA SILVA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para manifestar acerca da Carta 

Precatória devolvida, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 821522 Nr: 3423-20.2016.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MACIEL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 806143 Nr: 16730-75.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS GENTIL, ANDERSON DIAS GENTIL, MANOEL 

RIBEIRO DIAS, TATIELLY DA SILVA OLIVEIRA, MIKE KENNEDY RIBEIRO 

DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATALIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para querendo manifestar acerca 

do retorno dos autos do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 813608 Nr: 779-07.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para juntar aos autos a guia de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, uma vez que apenas o comprovante de 

pagamento não presta as informações necessárias para alimentar o 

sistema.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000353-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

JANAINA CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000374-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

JANAINA CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

SERASA S/A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004632-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. (ADVOGADO(A))

E. O. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. R. C. D. T. M. L. (RÉU)

P. S. C. (ADVOGADO(A))

C. L. F. (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003768-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO (ADVOGADO(A))

RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS (ADVOGADO(A))

HENRIQUE EDUARDO SALVALAGGIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002807-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Christiany Réia de Souza (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

EDUARDO P DE OLIVEIRA MELLO (ADVOGADO(A))

CARLOS ERNESTO AUGUSTIN (AUTOR(A))

RICARDO RONDINELLI MENDES CABRAL (ADVOGADO(A))
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COPASPE - COOPERATIVA DE PRODUTORES AGRICOLAS DA SERRA DA 

PETROVINA (AUTOR(A))

NATASHA PREZA SACHETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA (RÉU)

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO (ADVOGADO(A))

FABRICIO MASSI SALLA (ADVOGADO(A))

LEANDRO AMBROSIO ALFIERI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

as partes APELADAS para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, 

aos recursos de Apelação interpostos tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004319-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

HUDSON MAGNO INFANTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1001707-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO (ADVOGADO(A))

PABLO RICHELLY MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000170-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

JULIANA NOBUKO KIMURA (REQUERENTE)

SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

MARILIA MICKEL MIYAMOTO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002665-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SELEGHINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VCB COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

PATRIK CAMARGO NEVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002665-24.2016.8.11.0003. Vistos etc. O pedido de 

restituição de valor pago a título de custas processuais constantes no 

Num. 12963604, deve ser formulado perante a Diretoria do Fórum, pelo 

que deixo de apreciá-lo. Cumprida as determinações constantes nos 

autos, devolva-o ao arquivo com a baixa e anotações necessárias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008276-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WERIC MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008276-21.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

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, 17 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1003074-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003074-29.2018.8.11.0003. Vistos etc. O requerido foi 

devidamente citado e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 15939939. Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 
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provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001711-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA DIVINA CAVALCANTE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001711-41.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

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, 17 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

KAIO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005901-13.2018.8.11.0003. 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 

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, 17 de 

outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451243 Nr: 6423-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS ALAN BOCK, ELIANE DUARTE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 451243.

Vistos etc.

I - Considerando o lapso temporal desde a última consulta (2017 - fls. 107), 

defiro nova tentativa de localização de novos bens, em nome dos 

devedores, pelo Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência 

de novos veículos existentes além daquele descrito à fls. 107.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime os executados, via ARMP e o exequente, por meio de seus 

patronos constituídos, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 20 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711360 Nr: 6367-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELENA BARBOSA DE OURIVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 711360.

 Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

 Requerida: Jucelena Barbosa de Ourives

 Vistos etc.

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

contra JUCELENA BARBOSA DE OURIVES, também qualificada no 

processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel descrito na 

exordial.

 Na sequência, a requerente pleiteou à fls. 127, pela desistência da ação, 

com sua consequente extinção sem resolução de mérito, bem como, a 

baixa da restrição junto ao Sistema Renajud.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide

Ex positis, homologo a desistência apresentada à fls. 127, para os fins do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais. Sem 

verba honorária vez que a demandada não foi citada e não constituiu 

advogado nos autos. Proceda a baixa junto ao Sistema Renajud, constante 

à fls. 49. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 389351 Nr: 2971-25.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA FILIAL 03

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA, EDUARDO DA 

SILVA RAMALHO, ISABEL APARECIDA NAGASAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 389351.

Vistos etc.

I – Defiro a tentativa de localização de bens, em nome dos devedores, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime os executados por ARMP e a exequente, na pessoa de 

seu patrono constituído, via DJE, para manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 282144 Nr: 5568-74.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUB MARCELO DA CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 282144.

 Vistos etc.

I- Defiro o pleito formulado pela exequente à fls. 285 e determino a 

pesquisa pelo Sistema Infojud para obtenção das declarações de Imposto 

de Renda da executada apenas, dos últimos 03 (três) anos, cujas 

informações deverão ser arquivadas em pasta própria, certificando-se, e 

sua consulta somente se dará em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

II- Vindo aos autos a informação, dê-se vista a credora.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778193 Nr: 5506-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER DE OLIVEIRA, IZALBA DIVA DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 778193.

Vistos etc.

Defiro o pedido de busca do atual endereço dos devedores, com a 

utilização do Sistema Infojud.

 Vindo as informações, dê-se vista a credora para manifestação em 05 

(cinco) dias.

Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 24 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797602 Nr: 13315-84.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VETORASSO, VERA LIGIA 

VETORASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VERRI JUNIOR - 

OAB:27555, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 CD. PROC. 797602

Vistos etc.

 Compulsando os autos, vê-se que o item “3” da manifestação constante à 

fls. 172/178, só poderá ser cumprido após a informação dos valores 

fixados para fim de ressarcimento dos terceiros nominados e qualificados 

na Ação de Reintegração de Posse código nº 324442, que tramita perante 

o juízo da 4º Vara Cível desta Comarca.

 Assim, intime a parte ré para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos 

autos as informações retromencionadas, bem como informar os dados 

bancários em que serão creditados os valores referentes à indenização 

da expropriação, objeto da lide.

Após, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764215 Nr: 15436-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX CENTER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 
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JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 CD. PROC. 764215 Vistos etc. FORLUX CENTER LTDA - ME, qualificada 

nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida à fls. 111/120, alegando a existência de omissão e contradição 

no decisum. (...) No caso em tela o fim colimado pela parte embargante 

afigura verdadeiro reexame da causa, e as alegações de existência de 

interesse processual deverão ser debatidas em recurso próprio para tal 

desiderato. Logo, não estão presentes os pressupostos específicos para 

o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os 

embargos de declaração interpostos. Mantendo a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos. Intime. Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713807 Nr: 8944-82.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V NUNES DA SILVA ME, VALDEMIR NUNES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.Intime. Cumpra.Rondonópolis, 09 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425406 Nr: 7578-13.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON SCHENDROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:OAB/DF35.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 Dessa forma, indefiro o pedido constante no item à fls. 168.Intime o credor 

na pessoa do patrono constituído, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, bem como juntando o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra.Rondonópolis-MT, 

09 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731161 Nr: 11622-36.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRESUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVAETE FERREIRA DA SILVA, JANAINA 

MACHADO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 Código Processo nº 731161

Vistos etc.

Considerando os termos da certidão à fls. 184, nomeio em substituição ao 

perito nomeado anteriormente o Sr. Pedro Maurício Mazzaro, com 

endereço a Rua Alameda das Dálias, nº 306, Bairro Colina Verde, Fone: 

66- 3422-5617 e 66-9616-9200, nesta cidade.

Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 160/160-v.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 758666 Nr: 12545-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RENATO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 758666

Vistos etc.

Indefiro, por ora, o pedido de citação por edital (fls. 72), vez que tal ato é 

restrito aos casos previstos no artigo 256 do CPC e, a parte autora não 

demonstrou que esgotou todos os meios para obter a localização da parte 

ré.

Ademais, a busca de endereço do requerido realizada com a utilização 

dos Sistemas Infojud e BacenJud (fls. 66/67), encontrou endereços ainda 

não diligenciados nos autos.

 Desse modo, intime o requerente por seu patrono constituído nos autos, 

via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a citação da parte 

requerida, sob pena de extinção da presente ação.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de outubro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 64795 Nr: 13444-22.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. F. MARQUES & CIA LTDA, HÉLIO 

CAVALCANTI GARCIA, ADEVAIR FERREIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.Brasília, 1º de 

fevereiro de2018.MINSTRO MARCO AURÉLIO BELIZE, Relator”Portanto, 

conforme decidido em 2º grau, mantenho o indeferimento dos pedidos 

para reavaliação dos bens e homologo as avaliações dos imóveis 

penhorados sob as matrículas nº 2.087 (imóvel – I), 15.993 (imóvel – II), 

826 (imóvel – IV), 824 (imóvel – V), 43.721 (imóvel – VI) e 2.973 (imóvel – 

VII) - (fls. 190/197).Entretanto, em relação aos imóveis sob os nº 1.599 

(imóvel – III) e 5.929 (imóvel – VIII), em razão da retificação da penhora 

acima mencionada e do disposto no artigo 873, III, do CPC, determino a 

realização de nova avaliação, em razão da divergência da área 

remanescente existente e a área avaliada. Da avaliação, intime as partes, 

o cônjuge do 3º executado e os co-proprietáridos dos imóveis. 4.0 – 

Proceda a atualização do débito desde o cálculo à fls. 175, o qual foi 

homologado à fls. 185; da avaliação dos imóveis identificados no laudo à 

fls. 196, como imóveis – I, II, IV, V, VI e VII, bem como das custas 

processuais.Vindo o cálculo, dê-se vista as partes.Após, quitada as 

eventuais custas remanescentes, voltem-me conclusos para apreciação 

dos pedidos à fls. 409/417 e 431.Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 909222 Nr: 7957-36.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, 

DENIZE NAIR QUEIROZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 
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OAB:9.279 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:2.777/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Uma vez atendidos os requisitos do artigo 300, do CPC, defiro a liminar 

pleiteada na inicial. Determino a suspensão da hasta pública designada 

para o dia 18/10/2018, às 14h00 e 15h00, bem como, que o embargante 

seja manutinido na posse do imóvel, objeto da lide, melhor descrito na 

inicial, até o julgamento de mérito da questão.Cite como requer.Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 16 de outubro de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 277401 Nr: 1268-69.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ, DENIZE 

NAIR QUEIROZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR ALVES BALDUINO, ESPOLIO DE 

BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DO INTEIRO TEOR DA CERTIDÃO DE FLS. A 

SEGUIR TRANSCRITA: "Certifico que conforme decisão proferida nos 

autos dos Embargos de Terceiro em apenso - código n. 909222 - fls. 

245/249, o leilão designado para o dia 18.10.2018 às 14h00 foi suspenso."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719839 Nr: 878-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCELIO ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES, OAB/SP 171.045, 

PARA SUSBCREVER A PETIÇÃO DE FLS. 82/83, VEZ QUE SE ENCONTRA 

APÓCRIFA, BEM COMO PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO 

PROCESSUAL, SOB PENA DE DESCONSIDERAÇÃO DOS PEDIDOS 

FORMULADOS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814357 Nr: 997-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT16284

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SAULO 

GIACOMOLLI, para devolução dos autos nº 997-35.2016.811.0003, 

Protocolo 814357, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788606 Nr: 9675-73.2015.811.0003

 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: BENEDITO RODEGUER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12208 A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSIELE 

MARCONDES DANTAS DE CARVALHO, para devolução dos autos nº 

9675-73.2015.811.0003, Protocolo 788606, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424037 Nr: 6184-68.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

ME, HONORIO MATOS, ARMANDO NUNES MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DOUGLAS 

SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI, para devolução dos autos nº 

6184-68.2009.811.0003, Protocolo 424037, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791649 Nr: 10933-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIORANDES BATISTA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR FLORES BELMONTE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) TIAGO XAVIER DE 

PAULA, para devolução dos autos nº 10933-21.2015.811.0003, Protocolo 

791649, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816332 Nr: 1693-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FERNANDA RAMOS - ME, IONIDES DO 

NASCIMENTO ITACARAMBY, MARCIA FERNANDA RAMOS ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:19.176, WELLYSON BRAGA MENDES - OAB:21026/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68827 PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WELLYSON BRAGA 

MENDES, para devolução dos autos nº 1693-71.2016.811.0003, Protocolo 

816332, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009646-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1009646-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009564-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

ALINE DOS REIS CARRASCO (AUTOR(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(RÉU)

FAIR EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009564-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para compelir a 

requerida em regularizar sua matrícula, bem com realizar o cancelamento 

das cobranças abusivas correspondentes ao 1º e 2º semestre; requer 

ainda que a instituição de ensino se abstenha de exigir o pagamento do 

valor dos semestres não pagos, conforme narrado na inicial. O artigo 300 

do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, 

estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a 

probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. A constatação da probabilidade do direito compreende a 

avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar 

que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos 

apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo consiste na análise das consequências que a demora na 

prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito 

pleiteado. Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se 

que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente 

satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez 

que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos 

pela parte autora. O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado 

com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com 

a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação 

do próprio mérito do pedido. Destarte, a parte autora não demonstrou a 

contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora 

pleiteada. Por fim, têm-se a necessidade de impulsionar a instrução do 

feito no presente caso, principalmente porque neste momento processual 

inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, à luz do 

comando legal que regulamenta a tutela provisória, indefiro a medida 

pleiteada. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009699-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1009699-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a 

detida análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das 

varas da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Ademais, vê-se que a presente ação foi 

proposta em face do Município de Rondonópolis/MT. Assim, em 

observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Fazenda Pública desta Comarca, as quais 

são competentes para processar e julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003898-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003898-85.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida alega 

em preliminar, a falta de interesse de agir em face da pendência de 

documento no pedido administrativo. É sabido, que o interesse de agir diz 

respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade 

está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do 

Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a 

adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da 

lide. Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior: "Localiza-se 

o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão" (in "Curso de Direito Processual 

Civil", 15 ed., Forense, v. 1, pág. 56). Com efeito, o STF, quando do 

julgamento do RE 839314, nos termos do voto do eminente Ministro Luiz 

Fux, assim deixou assentado, apensas acerca da necessidade do 

requerimento prévio administrado como condição para o acesso ao 

Judiciário, não sendo prescindível o deferimento ou não do pedido. Veja: 

"(...) O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

art. 5.º, XXXV da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito aptas 

a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se 

caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03.09.14, conforme se pode destacar do seguinte trecho da 
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manifestação do referido julgado: "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 (...)." (data do julgamento: 

10/10/2014). No caso dos autos, a parte autora demonstrou ter requerido 

administrativamente o pagamento da indenização correspondente ao 

seguro DPVAT solicitado na inicial, tendo inclusive a demandada 

contestado a ação. Assim, entende-se que há interesse de agir 

superveniente. Portanto, não se há de falar em carência de ação. Nesse 

sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - EXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL - 

FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - 

APELAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO PARA VALOR 

REFERENTE A REPERCUSSÃO INTENSA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA 

DA AMPARO LEGAL - RECURSO JULGADO NOS LIMITES DO REQUERIDO 

PELA PARTE - NÃO PROVIMENTO. Para a propositura de ação de 

cobrança de indenização correspondente a seguro DPVAT faz-se 

necessária a comprovação de prévio pedido administrativo à seguradora, 

o que se deixa de exigir se a seguradora contesta o pedido, pois surge, aí, 

o interesse de agir superveniente. Ao tribunal cabe decidir tão-somente o 

que lhe foi devolvido nos limites das razões do recurso e do pedido de 

nova decisão. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a 

tabela progressiva prevista na Lei de regência, considerado o grau de 

invalidez." (TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.009902-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 17/12/2015, publicação da súmula em 26/01/2016).” Posto 

Isto, rejeito 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. Num. 

15423725 - Pág. 23). 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, 17 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006013-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

SIRLENE ANGELICA TOME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006013-16.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

sustenta em preliminar ausência do laudo do IML. Entretanto, vê-se que a 

parte autora juntou documentos que resguardam seu direito, sendo 

suficientes à propositura da ação e aptos à compreensão da controvérsia, 

pois a comprovação de sua invalidez, trata-se de prova a ser produzida 

no momento processual oportuno. 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. 14729376 - Pág. 6). Nomeio perito do 

Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço profissional 

na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta cidade, CEP 

78.705-057. 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, 17 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000046-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

LEANDRO LEITE DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000046-53.2018.8.11.0003. 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, 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)” 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 
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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 apesar do 

comprovante de residência estar 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. 13797631 - 

Pág. 2). 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, 17 de outubro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002739-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

GISELE LOHANA PEDRO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002739-10.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

na data de 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 ré, defiro o pedido de retificação do polo 

passivo da lide para constar SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A. Não havendo 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. 13741861 - Pág. 15). 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, 17 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004123-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto (ADVOGADO(A))

LEONIR AIRES FONTOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004123-08.2018.8.11.0003. Vistos etc. A requerida 

sustenta em preliminar a alteração do polo passivo da lide para a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e ausência de 

requerimento administrativo. Com relação a alteração do polo passivo, 

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)” 

Observa-se que a parte autora demonstrou ter requerido 

administrativamente o pagamento da indenização correspondente ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 373 de 551



seguro DPVAT solicitado na inicial, tendo inclusive a demandada 

contestado a ação, não havendo que se falar em suspensão do 

andamento do feito para regulação administrativa. Assim, entende-se que 

há interesse de agir superveniente. Portanto, não se há de falar em 

carência de ação. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE - 

EXISTÊNCIA - LAUDO PERICIAL - FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL - 

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - APELAÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO PARA VALOR REFERENTE A REPERCUSSÃO INTENSA - 

NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DA AMPARO LEGAL - RECURSO JULGADO 

NOS LIMITES DO REQUERIDO PELA PARTE - NÃO PROVIMENTO. Para a 

propositura de ação de cobrança de indenização correspondente a 

seguro DPVAT faz-se necessária a comprovação de prévio pedido 

administrativo à seguradora, o que se deixa de exigir se a seguradora 

contesta o pedido, pois surge, aí, o interesse de agir superveniente. Ao 

tribunal cabe decidir tão-somente o que lhe foi devolvido nos limites das 

razões do recurso e do pedido de nova decisão. O valor da indenização 

do seguro DPVAT deve observar a tabela progressiva prevista na Lei de 

regência, considerado o grau de invalidez." (TJMG - Apelação Cível 

1.0702.13.009902-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2015, publicação da 

súmula em 26/01/2016).” Posto Isto, rejeito as preliminares suscitadas na 

peça defensiva. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Hospital 

Materclin desta cidade, vez que os prontuários juntados na inicial são 

suficientes para o deslinde do feito. 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. 14787672 - Pág. 20). Nomeio 

perito do Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, com endereço 

profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila Birigui, nesta 

cidade, CEP 78.705-057. 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, 17 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009389-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANILO AMARAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009389-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Não havendo 

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. 13668656 - 

Pág. 2). Nomeio perito do Juízo o médico Dr. Alexander Paul Winnikow, 

com endereço profissional na Rua José Salmem Hanzem, nº 557, Vila 

Birigui, nesta cidade, CEP 78.705-057. 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, 17 de outubro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001958-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CAPOTE DE CARVALHO (AUTOR(A))

ERICA CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (RÉU)

 

AI 1004754-58.2018 - COMUNICA - "Pelo exposto, voto no sentido de DAR 

PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para suspender a 

eleição ocorrida para Diretoria da Associação e os efeitos da deliberação 

em assembleia que afastou a URAMB (UNIÃO RONDONOPOLITANA DE 

ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE BAIRROS) para realização das 

eleições, bem como seja determinado o afastamento provisório da Diretoria 

empossada até o julgamento final da lide."

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002798-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN (ADVOGADO(A))

ERENICE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nereu Victor (RÉU)

SEVERIANO GONÇALVES (RÉU)

Edson Alexandre do Amaral (RÉU)

Taiana Franciele Maraschin Broch (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 
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contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009368-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL MENDES PEREIRA VELOZO DINIZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO DOS REIS RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDUARDO PINHEIRO CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias, bem como 

para no mesmo prazo efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005460-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA PIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ (ADVOGADO(A))

NILO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003665-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

DE KILLOS REFEICOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

 

Vistos e examinados. Tendo em vista a certidão retro que informa a 

transação na execução associada aos presentes embargos, julgo extinto, 

sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485 , VI, haja vista a perda do 

objeto. Arquiva-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

e baixas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006348-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WALDETE ROCHA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VIEIRA DE SOUZA (RÉU)

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009269-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. F. S. C. F. E. I. (REQUERENTE)

H. J. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. L. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009269-30.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: VALQUIRIA DA COSTA LIMA Vistos e 

examinados. I – Do valor da causa Analisando os autos, observa-se que o 

valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

perseguido pelo autor. Isto porque, na ação de busca e apreensão o valor 

econômico perseguido pelo autor é o saldo devedor do contratante, 

constituído das parcelas vencidas e vincendas, o qual deve ser utilizado 

para atribuição do valor da causa. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR ATRIBUÍDO À 

CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. 

PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O valor da causa na ação de busca e apreensão deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, incluindo as prestações 

vencidas e não pagas e as vincendas. (...). (TJ-PR - AI: 14926953 PR 

1492695-3 (Acórdão), Relator: Carlos Eduardo Andersen Espínola, Data 

de Julgamento: 19/07/2016, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1853 

01/08/2016) Dessa forma, procedo à correção de ofício da causa para o 

montante de R$ 14.854,33 (catorze mil oitocentos e cinquenta e quatro 

reais e trinta e três centavos), nos termos do art. 292, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Procedam-se as retificações necessárias no Sistema PJe. 

II – Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento 

das custas, 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. III – Da mora Analisando os autos, observa-se 

que a notificação extrajudicial, com o intuito de constituir o devedor em 

mora, foi devolvida pela empresa de correios pelo motivo “ausente”. É 

certo que a constituição em mora do devedor é requisito imprescindível 

para o ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como o edital de 

protesto somente pode ser reputado válido após o esgotamento de todos 

os meios para localização do devedor. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital. 3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. (AP nº 

1023960-66.2017, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 

18/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - 

DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA TENTATIVA 

DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - INTIMAÇÃO POR 

EDITAL - INVALIDADE - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE 

FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1) O protesto realizado por edital 

não deve ser considerado válido, uma vez que a localização da devedora 

era conhecida, somente não se tendo realizado sua notificação pessoal 

por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 2) Inexistindo nos autos 

comprovação de que o credor esgotou todos os meios para notificar a 

devedora no endereço fornecido no momento da contratação, não se 

presta a constituir em mora o protesto e posterior intimação realizada por 

edital. 3) Não comprovada a mora, pressuposto processual de 

constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, 

deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. (Ap 46912/2014, 

DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015) AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 
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EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para que junte 

comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004548-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SANDRA ROSANE BOTTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES HERINGER S.A. (REQUERIDO)

ELEN DANA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURO HENRIQUE PINHEIRO (TESTEMUNHA)

PAULO SERGIO DE PAULA RIBEIRO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004548-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: J. M. V. COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME, 

HENRIQUE MEIRA DOS SANTOS, SANDRA ROSANE BOTTURA DOS 

SANTOS REQUERIDO: FERTILIZANTES HERINGER S.A. Vistos e 

examinados. Conforme relatório médico anexo, este magistrado foi 

submetido a tratamento cirúrgico em data de 23/08/2018, tendo 

permanecido em licença saúde e retornado às suas atividades laborais 

nesta data (19/09/2018), mas ainda necessitando fazer uso de cadeira de 

rodas para sua locomoção. Deste modo, considerando a situação em que 

se encontra o magistrado e a falta de espaço suficiente para que o mesmo 

possa se acomodar e locomover na sala de audiência, impossível se 

revela a realização do ato agendado nestes autos para o dia de hoje. 

Sendo assim, redesigno a audiência para o dia 12/12/18 às 14:00. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439507 Nr: 8174-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINS SCHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORFEU RIBEIRO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, MARCELO GROSSI MEIRA - OAB:OAB/ MT 

17.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito, posto que não se tem notícias da realização da audiência de 

conciliação designada para data pretérita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 831170 Nr: 6131-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL S/A, 

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO, COIMBRA E CHAVES 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P3 SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RAMOS CARDOSO - 

OAB:21738/O, MARA DENISE POFFO WILHELM - OAB:AOB/SC 12.790-, 

PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA - OAB:70.429-MG, PAULO 

ROBERTO COIMBRA SILVA - OAB:OAB/MG 70429, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES WILHELM - 

OAB:OAB/SC 30234

 INTIMAÇÃO da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410983 Nr: 7084-85.2008.811.0003

 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: SOANI DE OLIVEIRA, DVDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR BENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT, RENATO OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar quanto a 

negativa do leilão, conforme manifestação do leiloeiro em folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440183 Nr: 8850-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SOUZA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, no prazo legal, manifestar quanto a 

negativa do leilão, conforme manifestação do leiloeiro em folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 427627 Nr: 9767-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA, MARIA 

ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA, OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

 Antes de apreciar os pedidos formulados nos autos, determino a 

intimação do exequente para que traga ao feito os cálculos de atualização 

da dívida, considerando a decisão proferida nos embargos a execução em 

apenso.

 Com a juntada, tornem conclusos.

 Cumpra-e, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706226 Nr: 933-64.2012.811.0003
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 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CRIMINAL - OAB:

 Vistos e examinados.

Comparece a parte exequente, aos autos, postulando o cumprimento da 

sentença, e, consequentemente, uma vez que não cumprida 

voluntariamente, pelo prosseguimento da penhora on-line em contas 

bancárias da parte executada. Diante dessa realidade, DEFIRO o pedido 

de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do 

Código de Processo Civil, existentes em nome do(s) executado(s) até o 

valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado, dispensando a 

lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio do Sistema 

BacenJud como tal. Em seguida, sendo a PENHORA POSITIVA intime(m)-se 

o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data da 

intimação pela secretaria. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas 

valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos 

operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se 

o exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 10 (dez) dias. Em caso de dúvida quanto às contas e valores a 

serem liberadas, e/ou, havendo impugnação, na forma do art. 854, §3º, do 

Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência para 

ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 783315 Nr: 7523-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIFICIO TURIM RESIDENCE, CLEUNICE FATIMA CECON 

ORSOLIN, MTM CONSTRUCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDENOR ALEXANDRE DE SOUZA, EDIFICIO 

TURIM RESIDENCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDA NEVES VILELA PIRES 

- OAB:14262/MT

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar os depósitos de diligência dos Oficiais de Justiça (mandado 

de intimação e avaliação). Devendo providenciar a emissão da guia para 

depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? 

Emissão de guias, devendo informar a numeração única, encaminhando a 

este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 725036 Nr: 6001-58.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MS/17283, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo 

providenciar a emissão da guia para depósito no site do Tribunal de 

Justiça: ? Serviços ? Guias ? Diligências ? Emissão de guias, devendo 

informar a numeração única, encaminhando a este Juízo o comprovante 

em duas (02) vias, somente o original.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 425981 Nr: 8189-63.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANDRADE FERREIRA, LUANY 

JESSYCA GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/ 10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono do autor, Dr. PAULO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, 

para devolver no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o processo acima, 

sob pena de busca e apreensão, em carga desde 29/06/2016.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 790986 Nr: 10605-91.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA DA COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 Vistos.

Considerando que o Parquet aceitou a contraproposta ofertada em 

audiência pela autora dos fatos (fl.42), HOMOLOGO A TRANSAÇÃO 

PENAL realizada entre o Ministério Público e o(a) Ofensor(a), nos termos 

do Artigo 76, § 4º da Lei nº 9.099/95, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Intimem-se a autora dos fatos, através de seu causídico, para que inicie o 

cumprimento da transação penal no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), 

divididos em 10 (dez) parcelas, através de depósito na conta bancária 

indicada às fls. 28, no mês subsequente à intimação, devendo o Sr. 

Gestor observar a cota ministerial de fls. 52, caso necessário.

Após, cumprida ou não a medida alternativa, vistas ao Parquet.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 284119 Nr: 7539-94.2001.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO JOSE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código - 284119

Vistos.

Cuida-se de pedido de Restauração de Autos, ajuizado por JOÃO 

RICARDO FILIPAK, alegando o extravio em virtude de acidente de trânsito. 

Instruiu o pedido com cópia de Boletim de Ocorrência.

 Primeiramente, cabe esclarecer que trata-se de uma ação com 

procedimento regulado pelos arts. 712 a 718 do Novo Código de Processo 

Civil, cabendo ao autor da ação apresentar a petição inicial nos termos 

dos arts. 319 e 320 do mesmo Código, instruindo com os seguintes 

documentos: certidões de atos constantes do protocolo de audiências do 
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cartório onde haja corrido o processo; cópia das peças que tenha em seu 

poder; qualquer outro documento que facilite a restauração.

 Assim, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do 

processo sem resolução do mérito, intime-se o requerente/parte autora, 

para informar nos autos o endereço do executado para fins de citação, 

conforme determina o Art. 714 do Código de Processo Civil, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e, em seguida, conclusos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, em 16 de outubro de 2018.

Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza da Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 883105 Nr: 11283-38.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO ANTONIO DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330

 Vistos.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL realizada entre o Ministério Público e 

o ( a ) Ofensor ( a ), ante a aceitação de livre e espontânea vontade por 

parte deste, intermediado pela Conciliadora do Poder Judiciário, nos termos 

do Artigo 76, § 4º da Lei nº 9.099/95, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Decorrido o prazo de cumprimento determino que a Sr. Gestor certifique 

quanto a realização das condições acordadas ou não e encaminhe – se 

os autos ao Ministério Público para que tome conhecimento.

Oficie – se a entidade beneficente para que tome conhecimento quanto do 

conteúdo da presente transação penal e comunique ao juízo, no prazo 

designado, em relação ao cumprimento da mesma ou não.

Intime – se o infrator para que tome conhecimento da presente decisão e 

para que cumpra com o que foi acordado em audiência.

Proceda – se as anotações conforme o disposto nos itens 5.15.4 da 

seção 15 – capítulo 5 e 5.19.2 da seção 19- capítulo 5 ambos do 

Provimento 01/01 da CGJ/TJ-MT.

Cientifique- se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 879246 Nr: 10000-77.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARNEI GONCALVES DOS SANTOS, BRUNO 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLE BIANCA SILVA ELOY 

- OAB:19752/O

 Vistos.

HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL realizada entre o Ministério Público e 

o ( a ) Ofensor ( a ), ante a aceitação de livre e espontânea vontade por 

parte deste, intermediado pela Conciliadora do Poder Judiciário, nos termos 

do Artigo 76, § 4º da Lei nº 9.099/95, para que surtam os seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Decorrido o prazo de cumprimento determino que a Sr. Gestor certifique 

quanto a realização das condições acordadas ou não e encaminhe – se 

os autos ao Ministério Público para que tome conhecimento.

Oficie – se a entidade beneficente para que tome conhecimento quanto do 

conteúdo da presente transação penal e comunique ao juízo, no prazo 

designado, em relação ao cumprimento da mesma ou não.

Intime – se o infrator para que tome conhecimento da presente decisão e 

para que cumpra com o que foi acordado em audiência.

Proceda – se as anotações conforme o disposto nos itens 5.15.4 da 

seção 15 – capítulo 5 e 5.19.2 da seção 19- capítulo 5 ambos do 

Provimento 01/01 da CGJ/TJ-MT.

Cientifique- se o Ministério Público.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008945-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA SILVA FRANCISCO (REQUERENTE)

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES (ADVOGADO(A))

JANDIR TOLOTTI (REQUERENTE)

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR FRANCISCO TOLOTTI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008945-40.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono da parte autora para fazê-la comparecer nesta Secretaria da 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de 

curadoria provisória, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Outrossim, 

INTIMAÇÃO DO PATRONO da parte autora para que deposite a Diligência 

do Oficial de Justiça no valor de R$ 36,00 (trinta e seis) reais, no prazo de 

05 (cinco dias. Rondonópolis, 17 de outubro de 2018 GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003694-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

ROSIDELMA SILVA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

ROSENILDA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

NILTON SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROSENI SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVA DA CONCEICAO SILVA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

Processo n.º 1003694-41.2017.811.0003 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, Rosenilda Silva 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, 29 de maio de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002078-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. N. (EXEQUENTE)

L. S. D. S. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PUERRO DO NASCIMENTO OAB - 273.988.948-80 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. N. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 
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finalidade de promover a intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que de direito, ante a devolução da Carta 

Precatória com diligência negativa. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 

2018. Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003281-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

MIGUEL JOAQUIM FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MIGUEL OLIVEIRA JOAQUIM (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono o feito de oficio com a 

finalidade de promover a intimação da parte autora e do Ministério Público 

para, no prazo legal, apresentarem os quesitos necessário para a 

realização da perícia médica. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. 

Antonio Pereira dos Santos Neto Gestor(a) de secretaria

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 833398 Nr: 6664-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRMB, DFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Gomes Coelho 

- OAB:MT0018452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444, JOSÉ NILTON RODRIGUES NUNES - OAB:23685/O

 Processo n.º 6664-02.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Apensem-se os autos ao Proc. Cód. 833407.

2. Após, defiro o pleito de fls. 39/40.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008951-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERISSIMA SENCAO BRAGA (REQUERENTE)

LECINHO JOSE BRAGA (REQUERENTE)

LURDES ASSUNCAO BRAGA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE ASSUNCAO BRAGA (REQUERENTE)

NATALINA ASCENCAO BRAGAS (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONÍZIO JOSÉ BRAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008951-47.2018.811.0003 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, 05 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1005841-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARYJANNE APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005841-40.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 15408207, pelo que determino que seja oficiado o Cartório 

de Registro Civil e Tabelionato do 2° Ofício de Pedra Preta/MT, para 

fornecer cópia da certidão de nascimento da requerente, bem como cópia 

do livro A-05, fl. 05, nº 2519, em que foi lavrado seu assento primário e 

dos demais dados constantes em arquivo. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 17 de outubro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007765-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA APARECIDA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007765-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. SILVANA MARIA 

APARECIDA DE BRITO e SEBASTIÃO PEREIRA DE BRITO (qualificados nos 

autos) postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento do valor que consta em nome da de cujus, Maria Ferreira de 

Brito, junto ao Banco Bradesco. 2. O Ministério Público não intervém no 

feito. 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 autores (qualificados nos autos), 

autorizando-os a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto ao Banco Bradesco em favor de Maria Ferreira de Brito, 

falecida. 8. Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao 
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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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003432-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA (EXEQUENTE)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003432-28.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise 

vagarosa dos autos, nota-se que a parte executada apresentou uma 

proposta de acordo (ID: 11534332) e que a parte exequente concordou 

(ID: 12997987). 2. Em seguida, o representante do Ministério Público 

manifestou favoravelmente a proposta apresentada (ID: 14591370). 3. 

Sendo assim, homologo o acordo avençado pelas partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 4. Determino a suspensão do 

processo, em consonância com o disposto no art. 922, do Digesto 

Processual Civil, até ulterior manifestação das partes interessadas, 

devendo o feito, durante o período de suspensão, aguardar na Secretaria 

da Vara, sendo excluído do relatório mensal. 5. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação dos interessados, intime-se a parte autora a 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção (art. 

485, §1º, CPC). 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 15 de outubro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002792-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

A. B. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002792-25.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Interdição ajuizada por GILDAZIO BATISTA MOTA em desfavor de 

APARECIDO BATISTA MOTA, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a parte autora que o interditando é seu filho, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranóide, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 7090763, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora ao interditando, a autora. Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, procedeu-se a tentativa 

de oitiva do interditando cujo ato restou prejudicado tendo em vista a 

dificuldade de comunicação por parte do mesmo, dispensando-se a 

realização da perícia, ocasião em que também nomeou-se curador 

especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa. Estudo psicossocial 

encartado aos autos. Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

12406950. 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 

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 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 psicossocial 

realizado 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 percepção do juízo na tentativa de efetivar 

comunicação com o requerido 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 APARECIDO BATISTA MOTA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por GILDAZIO 

BATISTA MOTA, 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 
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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. Int imem-se. Notif ique-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, 07 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002792-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

A. B. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002792-25.2017.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Interdição ajuizada por GILDAZIO BATISTA MOTA em desfavor de 

APARECIDO BATISTA MOTA, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Relata a parte autora que o interditando é seu filho, sendo que o mesmo 

encontra-se impossibilitado para o exercício de qualquer atividade de seu 

cotidiano, em razão de possuir esquizofrenia paranóide, mostrando-se 

incapaz de praticar atos da vida civil. Com a inicial vieram os documentos 

pertinentes. Pela decisão lançada no ID nº 7090763, foi deferida a curatela 

provisória, nomeando Curadora ao interditando, a autora. Em sede de 

audiência de entrevista designada por este juízo, procedeu-se a tentativa 

de oitiva do interditando cujo ato restou prejudicado tendo em vista a 

dificuldade de comunicação por parte do mesmo, dispensando-se a 

realização da perícia, ocasião em que também nomeou-se curador 

especial à mesma, caso não fosse ofertada defesa. Estudo psicossocial 

encartado aos autos. Manifestação do curador especial nomeado no ID nº 

12406950. 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 

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 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 psicossocial 

realizado 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 percepção do juízo na tentativa de efetivar 

comunicação com o requerido 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 APARECIDO BATISTA MOTA à curatela restrita a aspectos 

patrimoniais, negociais e previdenciários, a ser exercida por GILDAZIO 

BATISTA MOTA, 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. Int imem-se. Notif ique-se. Cumpra-se . 

Rondonópolis-MT, 07 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007411-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. P. J. (REQUERENTE)

L. T. D. (ADVOGADO(A))

L. A. D. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007411-61.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de 

Divórcio Consensual c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos’ proposta 

por L. A. dos S. e A. C. P. J., ambos bem qualificados nos autos. Com a 

inicial vieram os documentos pertinentes. Facultada a emenda à proemial 

(ID 15159697), aportou aos autos pedido de desistência da demanda (ID 

15296952), argumentando o desinteresse no prosseguimento do feito. É o 

relatório. Decido. Segundo as novas regras trazidas pelo Código de 

Processo Civil, as condições da ação são o interesse processual e a 

legitimidade de partes e toda vez que do processo não constar qualquer 

uma delas, o juiz não resolverá o mérito. Partindo dessa premissa, a teor 

das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente 

está o interesse processual da parte autora, conforme noticiado nos autos 

mediante requerimento de extinção da demanda (ID 15296952). Por 

conseguinte, levando em consideração que o interesse processual surge 

da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio 

adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista 

processual, a pretensão dos requerentes perdeu sua utilidade e 
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necessidade o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar comando 

totalmente desnecessário à luz da legislação vigente. Diante disso, 

denota-se a presença de vício que impede o regular desenvolvimento do 

feito, impossível de ser corrigido, ante a carência de uma das condições 

da ação (interesse processual), comportando indeferimento da petição 

inicial (art. 317, do CPC). Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com 

fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro 485, I, do mesmo codex. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da Justiça que ora defiro aos requerentes. P. I. Notifique-se. Arquivem-se 

com as baixas devidas. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 15 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002880-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. F. D. S. (REQUERENTE)

E. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002880-29.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ALEX SANDRO FRANCISCO 

DA SILVA REQUERIDO: CAMILA DOURADO SANTOS VISTOS. Trata-se de 

ação de guarda unilateral que se processa entre os pais da criança Erick 

Gabriel Dourado da Silva, fundada na alegação por parte do genitor Alex 

Sandro Francisco da Silva de que não vive junto com a genitora da criança 

Camila Dourado dos Santo e que ela não demonstra interesse no filho já 

que faz apenas visitas esporádicas ao menino. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Quando do recebimento da exordial, 

determinou-se a citação do requerido, bem como a realização de estudo 

social por parte da equipe multidisciplinar do juízo, cujo laudo aportou aos 

autos (ID 14069946). Devidamente citada a requerido não apresentou 

contestação e sequer compareceu à sessão de conciliação (ID 

13869343). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido autoral. 

Relatei. Decido. O feito encontra-se apto para julgamento, conforme passo 

a fazê-lo. A parte requerida, citada pessoalmente, não ofereceu defesa. 

Assim, a ausência de contestação ao pedido enseja presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial. Destaque-se, que o fato de a 

parte requerida não ter comparecido em juízo para se defender e também 

manifestar interesse na obtenção da guarda para si, ainda que sob a 

forma compartilhada, permite presumir que não deseja assumir qualquer 

responsabilidade pelo filho, consequência inarredável da revelia. Com 

isso, inclusive, tem-se por superada a exigência contida no art. 1.584, § 

2º, parte final, do Código Civil (declaração de vontade de um dos pais de 

que não deseja a guarda do filho) e autorizada a concessão da guarda 

unilateral, considerando as necessidades do filho e seus superiores 

interesses. Até porque, a implementação da guarda compartilhada exige 

que os pais mantenham a unidade parental, num ambiente de efetiva 

comunhão de esforços e interesses, também de compreensão e amor 

(pelo filho), o que não consta ocorra no caso dos autos. Permite-se, é 

certo, a participação diferenciada de cada um dos pais, mas sem perder 

de vista que tudo deve convergir para o melhor interesse do filho, como 

pessoa humana que é, única e singular, objetivando, em primeiro e último 

plano, assegurar sua devida proteção e bem estar. Não sendo assim, não 

se vê como possam os pais partilhar de algo tão caro e delicado como a 

tarefa de educar e criar filhos, preparando-os para a vida e a cidadania. 

De fato, pelo estudo social realizado no curso da lide, constata-se que o 

genitor da criança reúne condições de criá-la dignamente, fornecendo o 

que se mostra necessário ao adequado e regular desenvolvimento da 

menina. Assim, tem-se que a guarda pleiteada atende ao melhor interesse 

da criança, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, II, do CC, eis que a 

requerente é mãe da criança e, com isso, está regularmente investida do 

poder familiar (CC, art. 1.630). Com efeito, a guarda do genitor é da 

natureza do poder familiar e diz respeito justamente à prerrogativa legal de 

ter os filhos em seu poder, em ter-lhe a posse oponível a terceiros, e 

vinculada aos deveres de prestar-lhes assistência material, moral e 

educacional, prescindindo, pois, a hipótese em exame de maiores 

argumentações. No mesmo sentido, inclusive, o judicioso parecer do 

Ministério Público (ID 15147375). Deixo de regulamentar as visitas, na 

medida em que não há informações a respeito da rotina e horários da 

parte requerida, que devem ser compatibilizados com os interesses da 

criança, tudo sem prejuízo de que sejam feitas mediante prévia 

combinação e a critério da parte guardiã (Código Civil, 1.589). Posto isso, 

julgo procedente o pedido e concedo a guarda unilateral à parte 

requerente, o que faço com fundamento no que dispõe o art. 1.630 e art. 

1.634, II, ambos do Código Civil, assim resolvido o mérito do processo 

(CPC, 487, I). Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. 

Expeça-se termo de guarda em favor do genitor, oportunamente. 

Publique-se, intimem-se e, oportunamente, lavrado o termo respectivo, 

arquivem-se. Dê-se ciência ao Parquet. Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de 

outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005628-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. F. (REQUERENTE)

K. N. D. S. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. O. (REQUERIDO)

M. B. V. F. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1005628-05.2016.8.11.0003 Vistos etc. Leandro Moraes Ferreira propôs a 

presente ação de modificação de guarda em face de Leigna Ferreira de 

Oliveira, ambos bem qualificados nos autos. Em sintonia ao parecer 

ministerial, a tutela de urgência vindicada pelo autor restou indeferida. 

Derradeiramente, o autor pugnou pela extinção do feito. Relatei. Decido. A 

desistência da ação é perfeitamente possível, registrando-se que à parte 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental, inexistindo in casu nada que 

obstaculize o acolhimento do pedido de desistência. Face ao exposto, 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA formulada (art. 200, parágrafo único, CPC), 

e DECLARO EXTINTO o processo sem resolução do mérito (art. 485, VIII, 

c/c o art. 354, ambos do CPC). Sem custas e honorários ante a gratuidade 

da Justiça. Preclusa a via recursal, arquivem-se com as baixas devidas. 

Dê-se ciência ao Parquet. P. I. Rondonópolis-MT, 16 de outubro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002112-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. O. G. (AUTOR(A))

E. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. V. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002112-06.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘Ação de Oferta de 

Alimentos’ ajuizada por Sidnei de Oliveira Gonçalves em favor de seu filho 

I. F. P. de O., menor representado por sua genitora, Sra. Nilva Pires Vieira, 

todos devidamente qualificados nos autos. A inicial foi recebida no ID 

12486175, fixando a título de alimentos provisórios o patamar de 26,20% 

(vinte e seis vírgula vinte por cento) do salário mínimo, bem como 

determinando-se a citação da parte demandada. Em sede de audiência de 

conciliação designada por este juízo, as partes ajustaram acerca da verba 

alimentar no quantum de 27,77% (vinte e sete vírgula setenta e sete por 

cento) do salário mínimo mensal vigente, a ser pago até o dia 15 de cada 

mês (ID 13786775). Em parecer, o Ministério Público foi favorável à 

homologação da avença (ID 14097446). É o relatório. Decido. 

Considerando que nos termos do artigo 139, incisos II e V, do Código de 

Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do processo, zelar pela rápida 

solução do litígio, promovendo a qualquer tempo a autocomposição, deve o 

acordo entabulado entre as partes ser homologado por este Juízo. 

Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Assim, em harmonia ao parecer ministerial à luz 

do ajuste entabulado entre as partes (ID 13786775) e pelo que dos autos 

constam, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
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proceda-se ao arquivamento do feito com as cautelas de estilo. Sem 

custas e honorários ante à gratuidade da Justiça, restando deferido, 

outrossim, o r. beneplácito legal a demandada. Publique-se. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de outubro de 2018. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002205-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. V. D. (AUTOR(A))

I. H. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. P. E. S. (RÉU)

F. A. C. V. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1002205-66.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE GUARDA, 

REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C 

TUTELA DE URGÊNCIA’ ajuizada por Leonardo Vilela Dantas em favor de 

sua filha I. S. P. V., menor representado por sua genitora, Sra. Renata 

Aparecida Pinheiro e Silva, todos devidamente qualificados nos autos. A 

inicial foi recebida no ID 13227243, restou estabelecido liminarmente a 

regulamentação de visitas, bem como determinando-se a citação da parte 

demandada. Em sede de audiência de conciliação designada por este 

juízo, as partes ajustaram acerca da guarda que será exercida de forma 

compartilhada, não compondo em relação a verba alimentar (ID 14255567). 

A parte requerida contestou a ação (ID 14465688), aportando impugnação 

no ID 14953161. No ID 15268069 aportou termo de audiência, realizado 

nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, 

registrada sob o nº. 1005181-46.2018.8.11.0003, oportunidade em que as 

partes acordaram quanto aos alimentos a serem adimplidos pelo genitor no 

importe de 31,44% (trinta e um vírgula quarenta e quatro por cento) do 

salário mínimo, a serem pagos até p dia 10 (dez) de cada mês, em conta 

bancária de titularidade da genitora da menor. No que se refere às 

despesas extraordinárias com saúde e educação, as partes pactuaram 

que cada uma arcará com 50% do r. quantum, mediante apresentação de 

nota fiscal e/ou receita médica. Em parecer, o Ministério Público foi 

favorável à homologação da avença (ID 15491513). É o relatório. Decido. 

Considerando que nos termos do artigo 139, incisos II e V, do Código de 

Processo Civil, compete ao Juiz, na direção do processo, zelar pela rápida 

solução do litígio, promovendo a qualquer tempo a autocomposição, deve o 

acordo entabulado entre as partes ser homologado por este Juízo. 

Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do processo, com 

resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso porque o mérito é 

da essência da transação. Nesse sentido: "Ao homologar a transação 

entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro imparcial em relação 

ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, fazendo-o por dever de 

função, aplicando a lei ao caso concreto e tomando-a como limite de sua 

ação, atuação esta que caracteriza os dois pressupostos básicos da 

atividade jurisdicional" (Comentários ao Código de Processo Civil, volume 

3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 269, Ed. Revista dos 

Tribunais, págs. 373/375). Assim, em harmonia ao parecer ministerial à luz 

do ajuste entabulado entre as partes (ID 14255567 e 15268069) e pelo que 

dos autos constam, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a 

via recursal, expeça-se o competente termo de guarda compartilhada. 

Após, cumpridas as formalidades legais, proceda-se ao arquivamento do 

feito com as cautelas de estilo. Sem custas e honorários ante à gratuidade 

da Justiça, restando deferido, outrossim, o r. beneplácito legal a 

demandada. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 16 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1004575-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. J. (ADVOGADO(A))

T. A. S. D. M. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. M. J. (REQUERIDO)

A. V. S. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004575-52.2017.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de “Cumprimento de 

Sentença” movido por E. G. P. M., menor representado por sua genitora, 

Sra. Taciana Almeida Santos de Moraes Pacheco em desfavor de Lazaro 

Pacheco Macedo Junior, todos qualificados nos autos. Após o regular 

prosseguimento do feito, aportou aos autos cópia de acordo entabulado 

entre as partes referente ao débito alimentar ora executado, em audiência 

de instrução e julgamento realizado no processo nº. 

1002477-94.2017.8.11.0003. Por conseguinte, a parte exequente informou 

o recebimento dos valores acordados, estando o demandado atualmente 

adimplente com sua obrigação alimentar (ID 15546526). É o relatório. 

Decido. Tendo em vista a quitação do acordo perpetrada, e 

consequentemente do débito ora executado DECLARO EXTINTA a 

presente Execução de Alimentos, em relação às parcelas em atraso objeto 

da presente execução, em consonância com o disposto nos artigos 924, II, 

e 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ante 

a gratuidade da Justiça precedentemente deferida. Preclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

16 de outubro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007054-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. C. B. (ADVOGADO(A))

G. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. S. (RÉU)

C. L. D. N. (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: 

SETOR 03 X EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT PROCESSO n. 

1007054-81.2018.8.11.0003 Valor da causa: $3,000.00 ESPÉCIE: 

[Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: 

Nome: GILMAR CASTRO DE SOUZA Endereço: RUA JUSCELINO 

KUBITSCHEK, NUCLEO HABITACIONAL SÃO JOSÉ I, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78715-420 POLO PASSIVO: Nome: GUSTAVO NASCIMENTO 

SOUZA Endereço: Rua Aristoteles Fernandes Machado, nº 663 (ou Rua 

09, casa 16, lote 23) Jardim Serra Dourada, Rondonópolis/MT, CEP 

78715-536; FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 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 

mandado, 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: CONCILIAÇÃO - 2ª VARA FAMÍLIA 

RONDONÓPLIS Data: 11/12/2018 Hora: 14:00 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 úteis, 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). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 
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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. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002595-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. S. (RÉU)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1002595-70.2017.8.11.0003 Vistos etc., Ante à certidão retro, em 

substituição, nomeio o o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, Dr. SAMIR DIB, atuar 

como curador especial da parte executada, devendo ser intimado acerca 

da presente nomeação, bem como a fim de que apresente a respectiva 

defesa, no prazo legal. Efetivem-se as retificações de praxe junto ao 

sistema. Após, intime-se o exequente para manifestar-se em dez dias. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 16 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000651-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. O. C. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000651-33.2017.8.11.0003 Vistos etc., A teor da certidão retro, em 

substituição, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio 

de seu advogado e professor-orientador, Dr. Samir Dib, atuar como 

curador especial do requerido, conforme o art. 72, II, do CPC, devendo 

ser-lhe aberta vistas dos autos para que oferte a competente defesa. 

Após, manifeste-se a autora no prazo de dez dias. Na sequencia, 

colha-se parecer ministerial. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de outubro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000711-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. F. F. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. D. (ADVOGADO(A))

C. L. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000711-06.2017.8.11.0003 Vistos etc., 01. Ante ao teor da certidão retro, 

em substituição, nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por 

intermédio de seu advogado e professor-orientador, Dr. Samir Dib, atuar 

como curador especial do requerido, conforme o art. 72, II, do CPC, 

devendo ser-lhe aberta vistas dos autos para que oferte a competente 

defesa. 02. Reportando-me ao quanto informado pela Senhora Assistente 

Social do juízo, invocando o princípio da cooperação, abra-se vista à 

Defensoria Pública para que venha a manifestar-se interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de outubro de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008041-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. G. D. C. (AUTOR(A))

A. A. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. H. S. D. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1008041-20.2018.8.11.0003 Vistos etc., 01. Processe-se em segredo de 

Justiça, em conformidade com o artigo 155, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 02. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. 03. Com 

relação ao pedido de tutela de urgência pondero que para a concessão de 

qualquer liminar, deve o magistrado analisar de forma concisa a existência 

dos requisitos legais. Pois bem, em se tratando de visitas de menor, esta 

deve assentar-se no sentido de busca do bem-estar da criança e/ou 

adolescente e a sua segurança emocional. Em razão disso e da própria 

natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos pessoais e, 

em especial, o interesse de menor, o requerimento de liminar para 

modificação do regime de visitas com a finalidade de suprimir parte do 

tempo da criança destinado à convivência com a família paterna deve ser 

apreciado com extrema cautela, levando-se em consideração a realidade 

fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente a criança, e visando 

sempre, como já assinalado, o seu bem-estar e regular desenvolvimento 

físico e psicológico. Deveras, consoante norma disposta no art. 300, caput 

do CPC a tutela de urgência somente será concedida em caso de haver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil ao processo, sendo que in casu, em sede de juízo 

de cognição sumária a esta fase reservada, vislumbro a existência dos 

requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência vindicada 

na exordial. Compulsando os autos denota-se que a parte autora se 

desincumbiu em demonstrar a probabilidade do direito na forma vindicada 

e o prejuízo à criança em relação às visitas estabelecidas em sede de 

ajuste entabulado entre os genitores no juízo especializado da comarca de 

Teresópolis/RJ, porquanto houve modificação domiciliar da menor, 

tornando-se extremamente dificultosa a efetiva convivência entre pai e 

filha nos termos estabelecidos entre as partes, notadamente diante da 

distância entre as cidades. Diante disso, pelos elementos coligidos aos 

autos até este momento, o regime de visitação ora estabelecido mostra-se 

inadequado ao melhor interesse da criança, razão pela qual defiro a 

alteração pretendida nesta fase. Assim, a fim de proteger os interesses 

da criança, acima de quaisquer outros, fixo as visitas para o pai da 

seguinte forma: a) mensalmente - todo último final de semana do mês, a 
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iniciar-se às 10 horas do sábado, devendo o pai devolver a criança na 

escola na segunda-feira, quando do início das atividades escolares, 

ressaltando-se que deverá o pai deslocar-se até esta cidade para que a 

convivência a aqui seja efetivada, mantendo a criança em contato 

telefônico com a genitora no referido período; b) metade das férias 

escolares, em períodos alternados e com divisão igualitária entre os pais, 

iniciando-se o primeiro período das próximas férias – no ano corrente - 

com a genitora e assim sucessivamente; c) no dia das mães e dia dos pais 

a criança permanecerá na companhia do genitor homenageado, 

valendo-se da disciplina constante da alínea ‘a’ deste parágrafo; d) 

festividades de final de ano alternadas entre os pais, iniciando-se este 

ano em companhia da genitora; e) no aniversário da criança nos anos 

ímpares permanecerá na companhia do genitor e anos pares com a 

genitora, sem prejuízo de eventual alteração, futuramente, caso 

sobrevenham outros elementos que possam ensejar eventual mudança do 

que ficou aqui decidido. O regime de visitação ora estabelecido deverá ser 

cumprido fielmente por ambas as partes, sob pena de responsabilidade, 

inclusive de responder por ato de alienação parental, na forma da Lei 

12.318/10. Nesse ponto, espera-se dos genitores que possam agir 

colaborativamente, empreendendo esforços para o bom equacionamento 

dos temas relativos à convivência com a filha Isabela de modo a 

protegê-la, em lugar de criar situações que não favorecem a segurança e 

solidificação de vínculos, familiares e sociais. 04. Sem prejuízo, determino 

a realização de estudo psicossocial (ECA, art. 167) no núcleo familiar de 

ambas as partes, sem prévio aviso, aferindo-se as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais (perante os vizinhos e 

local de trabalho) para criação e educação da criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de 20 (vinte) dias. 05. Designo audiência de 

conciliação para a data de 19 de dezembro de 2018, às 14h00min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 06. 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. Na sequencia, colha-se parecer ministerial. Dê-se ciência 

ao Parquet. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 

2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000324-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

NADIR AMARAL FARAH (REQUERENTE)

MARIA LAURA AMARAL LOPES (REQUERENTE)

MAURICIO AMARAL LOPES (REQUERENTE)

JOSE MARCELO LIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR SOARES (REQUERIDO)

 

Vistos etc. I. Defiro o prazo de dez dias para juntada do instrumento de 

substabelecimento. II. Por oportuno, indefiro o requerimento manejado pelo 

patrono dos autores para a colheita de novel depoimento pessoal do Sr. 

Mauricio, tendo em vista que o mesmo já foi inquirido pelo juízo, 

notadamente por ausência de previsão legal. Friso que a oitiva do autor 

Mauricio foi efetivada em audiência recentemente levada a efeito neste 

juízo, cujo ato foi efetivado na presença de advogado com direito de 

reperguntas, inexistindo qualquer previsão legal apta a embasar o 

acolhimento do pleito ainda mais considerando que quando da colheita do 

depoimento este juízo o fez com base nas alegações vertidas na exordial 

e demais documentos constantes dos autos. III. Diante da produção da 

prova produção nesta solenidade e não havendo qualquer outro 

requerimento de atividade probatória adicional, declaro encerrada a 

instrução. Destarte, vista à parte autora para apresentar memoriais finais 

escritos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar de amanhã. Após, colha-se 

parecer ministerial. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 801642 Nr: 15042-78.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSST, GST, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por G. S. S. T. e G. S. T., 

devidamente representados por J. dos S. S. em face de J. L. T.., todos 

bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

No curso do processo, a parte exequente pugnou pela extinção do feito 

ante ao pagamento das parcelas alimentícias em atraso ora executadas.

 O Ministério Público opinou pela extinção do processo (fls. 163).

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 CPC.

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, 16 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 801638 Nr: 15040-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSST, GST, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, movida por G. S. S. T. e G. S. T., 

devidamente representados por J. dos S. S. em face de J. L. T.., todos 

bem qualificados nos autos.

 Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

No curso do processo, após a efetivação de penhora on line, a parte 

exequente pugnou pela extinção do feito ante ao pagamento das parcelas 

alimentícias em atraso ora executadas.

 O Ministério Público opinou pela extinção do processo (fls. 82).

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 CPC.

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, 16 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 802883 Nr: 15565-90.2015.811.0003

 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: KOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 
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LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:OAB/MT 19.363

 Vistos.

Ciente do recurso de apelação interposto pela parte autora.

 Já constando dos autos as contrarrazões recursais, remeta-se os autos 

ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

 Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 732587 Nr: 12771-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSD, AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

01. Intime-se o exequente pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir (informar sobre a 

existência de bens a serem penhorados, manifestando o interesse no 

prosseguimento do feito), no prazo de cinco dias, sob pena de extinção 

sem julgamento de mérito (CPC, 485, III), ciente de que na ausência de 

manifestação e/ou de suprimento da falta que impede o prosseguimento, o 

processo será extinto por abandono.

02. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, por alteração de endereço, 

determino sua intimação por edital para fins e prazo do quanto disposto no 

item 01 da presente decisão, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento de mérito (CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Cláudia Beatriz Schmidt

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 448204 Nr: 3383-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MAGNA DE FATIMA 

PEREIRA - OAB:75198, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

FABRIZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - OAB:75193

 VISTOS.01. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Cartório de 

Registro de Imóveis, porquanto qualquer pessoa pode requerer Certidão 

Atualizada de bens, sem justificar o pedido, uma vez que a consulta é 

pública (Lei 6.015/73, art. 17).02. Com relação ao pleito de pesquisa ao 

sistema Infojud, para fins de se obter as últimas declarações de imposto 

de renda do executado, tenho que a quebra do sigilo fiscal é medida 

extrema. Todavia, embora a medida judicial vindicada ofenda a 

inviolabilidade do sigilo de dados (art. 5º, XII, CF), tal garantia 

constitucional, assim como as demais, não ostenta caráter absoluto. Nesta 

senda, ponderando-se o direito ao sigilo fiscal, conferido ao alimentante, 

em contrapartida ao direito do exequente ter satisfeito o débito de 

natureza alimentar, deve prevalecer este último. (...)Nesta senda, prudente 

a efetivação de consulta pelo sistema INFOJUD para obter as três últimas 

declarações de imposto de renda do executado, período que entendo 

suficiente para dimensionar o patrimônio passível de ser alcançado 

eficazmente pela presente execução, notadamente a eventual existência 

de possíveis créditos e aplicações financeiras. Além disso, de feito que 

tramita sob segredo de justiça, quando eventuais interesses que poderiam 

ser colocados em pauta pela quebra de sigilo fiscal permanecem 

guarnecidos. Assim, a teor do extrato anexo, manifestem-se as partes no 

prazo comum de 15 dias, querendo.03. No mais, passo ao exame de 

busca de veículos registrados em nome do executado. Nesta senda, a 

teor do extrato anexo ressai como positiva a pesquisa pelo sistema 

RENAJUD. (...)Sendo frutífera a pesquisa, efetivei restrição para 

transferência perante o referido sistema, determinando que seja a parte 

exequente intimada para que venha a manifestar o interesse na penhora 

do r. bem, indicando a exata localização do mesmo, requerendo o 

necessário, no prazo de 15 dias, sob pena de baixa na referida 

restrição.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 379211 Nr: 7447-43.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMT, LTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 VISTOS. (...) Por fim, deve ser sopesado que o nosso ordenamento 

constitucional elegeu a verba alimentar à condição de bem especial, 

permitindo até mesmo a prisão civil do devedor inadimplemente, medida 

derradeira e proporcionalmente mais ruinosa ao alimentante que a penhora 

de numerário do FGTS e do PIS.Ademais, no caso vertente, deve ser 

considerada a ausência de outros bens passíveis da constrição (fls. 172 

e seguintes).Nesta senda, a par de autorizar o levantamento de valores - 

fls. 178/180 - rejeito as alegações tecidas pelo curador especial e 

determino que seja a exeqüente intimada a trazer aos autos calculo 

atualizado do débito, bem como requeira o que entender conveniente, no 

prazo de dez dias. Expeça-se alvará de levantamento, em favor da 

exequente.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 449002 Nr: 4182-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMT, LTDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR BOSCO OLIVEIRA 

LOPES - OAB:24142/B

 Ante ao exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente feito executivo, porquanto configurada a litispendência entre 

esta demanda e os autos de código 379211, e, por conseguinte, julgo 

extinto o presente feito sem resolução do mérito, forte no art. 485, V do 

Código de Processo Civil.Dê-se baixa na penhora, se houver.Sem custas 

e honorários, eis que a parte exequente é beneficiária da assistência 

judiciária.Transitada em julgado, arquive-se com baixa.Traslade-se cópia 

da presente sentença ao feito sob código n. 3792011, bem como dos 

alvarás de levantamento de fls. 104/105.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 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: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO 

NAVES DA SILVA - OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 

3533A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO AUTOR PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS, RECOLHER UMA DILIGÊNCIA PARA O SETOR 02, APRESENTANDO 

O COMPROVANTE NOS AUTOS, PARA POSSIBILITAR O CUMPRIMENTO 

DO MANDADO DE CITAÇÃO EXPEDIDO.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008135-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. C. (ADVOGADO(A))

I. P. D. S. (REQUERENTE)

D. R. G. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - 009.747.327-88 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1008135-65.2018.8.11.0003. Vistos etc., 1. Processe-se em segredo de 

Justiça, em conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 2. Havendo interesse de pessoa idosa no feito, confira-se 

prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e 

art. 71, da Lei 10741/03. 3. Considerando-se os fatos alegados, mormente 

o atual estado de saúde da interditanda, o qual se verifica dos laudos 

médicos e demais documentos que acompanham a inicial, denota-se a 

necessidade de ampará-la material e socialmente, razão pela qual nomeio 

desde logo curador provisório, o requerente I.P. dos S., sobretudo para 

fins previdenciários e representação nos atos da vida civil, 

observando-se os limites da curatela, ficando o referido curador 

provisório nomeado depositário fiel dos valores recebidos da Previdência, 

e também obrigado à prestação de contas quando instado para tanto, 

observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as respectivas 

sanções. O curador provisório deverá prestar compromisso no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá constar 

expressamente os limites no que concerne a representatividade atribuída 

ao curador relativamente aos atos da vida civil da requerida, limitando-se 

aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 

85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado à curatelada alienar, demandar ou 

ser demandado sem a devida representação de seu curador. Por fim, 

registro que interdição é um instituto com caráter nitidamente protetivo da 

pessoa, retirando dela a faculdade de gerir seus bens e sua própria vida, 

sendo certo que somente em casos excepcionais se admite a concessão 

da tutela de urgência consubstanciada na nomeação de um curador 

provisório, de forma a tornar imperiosa a adoção de todas as cautelas 

para agasalhar a decisão de privar alguém da capacidade civil, ainda que 

parcialmente. 4. Desde já, determino a elaboração de estudo pela equipe 

multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem prévio aviso, 

aferindo as potencialidades e habilidades dos demandados, de modo a 

individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências dos interditandos no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. Do laudo, 

intime-se a parte autora e, em seguida, colha-se parecer ministerial. 5. 

Designo audiência de entrevista da curatelada para o dia 23 de janeiro de 

2019, às 14h00min, a ser realizada in loco. Cite-se a requerida, 

cientificando-a de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Constatada a impossibilidade 

de citação da r. parte, desde já, nomeio curador especial à interditanda, o 

Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da mesma, forte no 

quanto disposto no art. 752, §2º, do CPC. Decorrido o prazo sem 

manifestação da requerida ou, constatando-se a impossibilidade de 

efetivação do ato, dê-se vista dos autos ao curador ora nomeado pelo 

prazo de 15 dias para manifestar-se, bem como apresentar requerimentos 

que entender necessários. Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, 

28 de setembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006110-16.2017.8.11.0003 VISTO. ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito 

por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de 

sustação de protesto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que exerce atividade comercial no ramo de Engenharia e 

Construção Civil, estando sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 

20 anos, e que, na data de 29/05/2018, foi surpreendida com a informação 

de que constava um título protestado no 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo do Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT. Alega que tal protesto 

originou-se da CDA Nº 2017494872, apresentada para protesto em 

08/05/2018, vencida no dia 04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze 

mil, cento e noventa e um reais e um centavo), a qual se refere a crédito 

tributário decorrente de “suposta” infração administrativa, porque teria a 

autora deixado de proceder ao recolhimento da TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, 

cuja taxa está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações 

atribuídas pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do 

decreto nº 2063/09. Assevera que o crédito é inexigível por ausência de 

fato gerador, uma vez que não está sediada no Município de 

Rondonópolis/MT e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na 

referida Lei, específica para empresas sediadas no Estado do Mato 

Grosso. Disse, ainda, que, na qualidade de prestadora de serviços, no 

ramo de construção civil, no ano de 2010, foi contratada pela empresa 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda, para executar serviços de 

Reforma e Ampliação da empresa, e para tanto, fez-se necessário 

promover a abertura da inscrição Estadual nesse Estado do Mato Grosso 

de um canteiro de obra, a qual foi cessada em novembro de 2010. 

Acrescenta que apresentou impugnação a Notificação de Lançamento da 

TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 14/07/2011), a qual foi 

julgada procedente, tendo sido determinado a exclusão do valor cobrado 

referente à TACIN no exercício de 2011. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto, até decisão final 

desta ação. Deferiu-se a tutela provisória de urgência para suspender os 

efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 2017494872 perante o 

4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca. 

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade da 

taxa de segurança contra incêndios, em face de sua natureza de 

contraprestação de serviço essencial, bem como sua adequação à 

especificidade e divisibilidade. Alegou que o posicionamento do fisco 

estadual é no sentido de ser indispensável a baixa definitiva da inscrição 

estadual para tal isenção, posto que, enquanto apenas suspensa, as 

obrigações acessórias permanecem vigentes. Sustentou, ainda, que o 

lançamento e o protesto, ao contrário do que argui a Autora, ocorreram no 

exercício regular de direito e são absolutamente legais, não se amoldando 

à condição ilícita, antissocial, ou abusiva, antes pelo contrário, deriva da 

própria condição vinculante da legalidade. Na fase de especificação de 

provas, a parte autora protestou pela produção de prova oral em 

audiência. O réu informou que não deseja produzida provas em audiência. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, tendo em 

vista que não foram arguidas preliminares, sendo que estão presentes os 

requisitos da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ 

A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a possibilidade da cobrança de TACIN de empresa instalada 

no Estado de Mato Grosso para prestar serviços de natureza temporária. 

III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em 

debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) 

Defiro apenas a produção de prova testemunhal requerida pela parte 

autora, por ser necessária para o julgamento da causa. Designo audiência 
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de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se, ainda, o 

Procurador do Estado e o advogados da parte autora. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sábado, 13 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1004437-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARAUJO DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

ASPROCON ENGENHARIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1006110-16.2017.8.11.0003 VISTO. ASPROCON 

ENGENHARIA LTDA ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito 

por ausência de fato gerador, com pedido de tutela antecipada de 

sustação de protesto em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que exerce atividade comercial no ramo de Engenharia e 

Construção Civil, estando sediada na cidade de Sorocaba/SP, há mais de 

20 anos, e que, na data de 29/05/2018, foi surpreendida com a informação 

de que constava um título protestado no 4º Tabelionato de Notas e 

Privativo do Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT. Alega que tal protesto 

originou-se da CDA Nº 2017494872, apresentada para protesto em 

08/05/2018, vencida no dia 04/05/2018, no valor de R$ 11.191,01 (onze 

mil, cento e noventa e um reais e um centavo), a qual se refere a crédito 

tributário decorrente de “suposta” infração administrativa, porque teria a 

autora deixado de proceder ao recolhimento da TAXA DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO – TACIN nos exercícios de 2012; 2013; 2014 e 2015, 

cuja taxa está prevista no artigo 103-A da Lei nº 4547/82, com redações 

atribuídas pela Lei n. 9067/98 e Lei n. 9377/10, e § 5º do Art. 11 do 

decreto nº 2063/09. Assevera que o crédito é inexigível por ausência de 

fato gerador, uma vez que não está sediada no Município de 

Rondonópolis/MT e, portanto, não pode ser tributada com fulcro na 

referida Lei, específica para empresas sediadas no Estado do Mato 

Grosso. Disse, ainda, que, na qualidade de prestadora de serviços, no 

ramo de construção civil, no ano de 2010, foi contratada pela empresa 

Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda, para executar serviços de 

Reforma e Ampliação da empresa, e para tanto, fez-se necessário 

promover a abertura da inscrição Estadual nesse Estado do Mato Grosso 

de um canteiro de obra, a qual foi cessada em novembro de 2010. 

Acrescenta que apresentou impugnação a Notificação de Lançamento da 

TACIN (procedimento administrativo n. 5024557, de 14/07/2011), a qual foi 

julgada procedente, tendo sido determinado a exclusão do valor cobrado 

referente à TACIN no exercício de 2011. Assim, requereu a concessão de 

tutela antecipada para suspender os efeitos do protesto, até decisão final 

desta ação. Deferiu-se a tutela provisória de urgência para suspender os 

efeitos do protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 2017494872 perante o 

4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos desta Comarca. 

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO defendeu a constitucionalidade da 

taxa de segurança contra incêndios, em face de sua natureza de 

contraprestação de serviço essencial, bem como sua adequação à 

especificidade e divisibilidade. Alegou que o posicionamento do fisco 

estadual é no sentido de ser indispensável a baixa definitiva da inscrição 

estadual para tal isenção, posto que, enquanto apenas suspensa, as 

obrigações acessórias permanecem vigentes. Sustentou, ainda, que o 

lançamento e o protesto, ao contrário do que argui a Autora, ocorreram no 

exercício regular de direito e são absolutamente legais, não se amoldando 

à condição ilícita, antissocial, ou abusiva, antes pelo contrário, deriva da 

própria condição vinculante da legalidade. Na fase de especificação de 

provas, a parte autora protestou pela produção de prova oral em 

audiência. O réu informou que não deseja produzida provas em audiência. 

É O RELATÓRIO. DECIDO. I - RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS 

PENDENTES (Art. 357, I do CPC). Compulsando os autos, verifica-se que 

não há questões processuais pendentes a serem decididas, tendo em 

vista que não foram arguidas preliminares, sendo que estão presentes os 

requisitos da ação. II – QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ 

A ATIVIDADE PROBATÓRIA (art. 357, II do CPC). A atividade probatória 

recairá sobre a possibilidade da cobrança de TACIN de empresa instalada 

no Estado de Mato Grosso para prestar serviços de natureza temporária. 

III – DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC) No caso em 

debate, competirá a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo 

de seu direito. IV - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a) 

Defiro apenas a produção de prova testemunhal requerida pela parte 

autora, por ser necessária para o julgamento da causa. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 28 de novembro de 2018, às 

17h00min. b) As testemunhas das partes deverão ser arroladas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4ºdo CPC). c) Intimem-se, ainda, o 

Procurador do Estado e o advogados da parte autora. Cumpra-se. 

Rondonópolis, sábado, 13 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009487-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N º 1009487-58.2018.8.11.0003 VISTO. Tendo em vista que 

os autos vieram remetidos da Justiça Federal com a petição inicial, laudo 

pericial e contestação, intime-se a parte autora para impugnar a 

contestação de Id. 15893830, p. 8/12. Cumpra-se. Rondonópolis, 

quinta-feira, 11 de outubro de 2016. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002583-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA EVANGELISTA SILVA COIMBRA (ADVOGADO(A))

THOM & CIA LTDA (AUTOR(A))

GABRIELLA FERNANDA NUNES BRAGA (ADVOGADO(A))

CATARINA CAVALCANTI DE CARVALHO DA FONTE (ADVOGADO(A))

PAULA TAVARES DE LIMA STUHRK MAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Procuradoria Fiscal do Município de Rondonópolis (RÉU)

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

 

VISTO. Intime-se a própria parte autorae para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11/10/2018 FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006891-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR ANTONIO PERUZZO (EXECUTADO)

 

Processo n° 1006891-38.2017.8.11.0003 VISTO. O executado ADELAR 

ANTONIO PERUZZO requer a liberação da penhora realizada no dia 24 de 

outubro de 2018, no importe de R$ 3.255,71, sob alegação de que o valor 

integral da execução (R$ 3.256,71) já foi penhorado via BacenJud, em 17 

de julho de 2018 (Id. 15606990). O pedido não merece acolhimento. Isso 

porque, embora o executado alegue a ocorrência de bloqueio em 

duplicidade, verifica-se do extrato emitido pelo sistema BacenJud, na 

presente data, que houve um bloqueio único em relação ao presente feito, 

em 17 de julho de 2018, no valor de R$ 3.256,71 (extrato anexo). Assim, 

INDEFIRO o pedido de Id. 15606990. Transfira o valor bloqueado nos autos 

para conta única. Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, sobre a petição de Id. 14432797. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 09 de maio de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002371-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES (EXECUTADO)

RODAR BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1002371 -35.2017.8.11.0003 VISTO. ADRIANA DE 
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OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES ajuizaram 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, 

ilegitimidade passiva, pois venderam suas cotas parte da empresa RODAR 

BRASIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA – ME em 15 de maio de 2013 e 

10 de outubro de 2015, respectivamente. A Fazenda Pública Estadual 

ofereceu impugnação à exceção, dizendo que os fatos geradores da CDA 

20171062 referem-se ao período de 08/2011 a 12/2013, época em que os 

excipientes faziam parte ao quadro societário da empresa executada, 

sendo responsável pelo pagamento do crédito tributário. É o relatório. 

Decido. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva. 

Sobressai dos autos, notadamente das informações extraídas da inicial e 

da CDA nº 20171062, que os fatos geradores das obrigações tributárias 

ocorreram no período de 08/2011 a 12/2013. Por sua vez, ADRIANA DE 

OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES confessaram que 

se retiraram da sociedade em 15 de maio de 2013 e 10 de outubro de 

2015, respectivamente. Não se pode se esquecer ainda da regra prevista 

no artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, a qual estabelece que 

ocorrendo à cessão total ou parcial de quota, os sócios continuam 

respondendo solidariamente com o cessionário pelas obrigações da 

empresa até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. 

Ora, se os excipientes se retiraram da sociedade em 15 de maio de 2013 e 

10 de outubro de 2015, pela regra do Código Civil, eles respondem 

solidariamente com o cessionário pelas obrigações da empresa até 

15/05/2015 e 10/10/2017. Assim, por pertencerem ao quadro societário da 

empresa quando da ocorrência dos fatos geradores das obrigações 

tributárias, não há como excluir os excipientes do polo passivo do feito. 

Registre-se que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao 

executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, 

por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos Embargos à 

Execução (STJ, AgRg no Ag 1260662/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 28/02/2011). Com essas 

considerações, REJEITO a exceção de pré-executividade proposta por 

ADRIANA DE OLIVEIRA e WASHINGTON GUSTAVO BEZERRA NEVES, e 

determino o prosseguimento da execução. Incabível o arbitramento de 

honorários advocatícios, por se tratar de decisão interlocutória que não 

põe termo ao processo (TJDF; Rec 2012.00.2.004322-2; Ac. 598.404; 

Quarta Turma Cível; Rel. Des. Cruz Macedo; DJDFTE 02/07/2012; Pág. 

162). Intimem-se os executados para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

apresentarem embargos à execução. Cumpra-se. Rondonópolis, 

terça-feira, 8 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007638-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (EXECUTADO)

EMERSON SPIGOSSO (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 007638-85.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS em face de 

ROBERTO VENTORIN DA SILVA, cobrando o valor de R$ 10.999,57, 

referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2015, incidente sobre três 

inscrições imobiliárias: 000000000671495, 000000000374989 e 

000000000374997, registrado em nome do executado. Penhorou-se pelo 

sistema BACENJUD o valor de R$ 12.388,50, na conta corrente do 

executado. O executado ROBERTO VENTORIN DA SILVA requereu seja 

determinada ao exequente que promova a inclusão da coproprietária no 

polo passivo da presente execução fiscal, e, para tanto, informa o 

endereço da Sra. Danielle Guttman Batista, residente e domiciliada na 

Avenida Padre Anchieta, nº 1077, Vila Aurora, em Rondonópolis-MT, CEP 

78740-031, porque o imóvel que gerou o IPTU está registrado em nome do 

executado e de Danielle Guttman Batista. O executado requereu, ainda, 

seja desbloqueado 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado na sua 

conta corrente, uma vez que se trata de obrigação fiscal de ambos os 

proprietários do imóvel. O MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS impugnou o 

pedido do executado, dizendo que é opção do credor promover a 

Execução Fiscal somente em face de um ou outros devedores, bem como 

requereu a transferência do valor penhorado nos autos para a sua conta 

corrente. É o relatório. Decido. O pedido do executado não pode ser 

deferido, pelo fato de ser permitido ao exequente demandar a dívida de 

apenas um dos coproprietários do imóvel. O CTN estabelece que: "Art. 

124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse 

comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal II - 

as pessoas expressamente designadas por lei. (...)". Suprindo a 

necessidade do conceito de obrigação solidária, o Código Civil dispõe que: 

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos 

devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver 

sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados 

solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da 

solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos 

devedores”. Tratando-se de dívida solidária, que pode ser cobrada em sua 

integralidade de um ou alguns dos devedores, a CDA não padece de vício 

ao cobrar o IPTU apenas de um dos executados, não havendo 

necessidade de se incluir todos os proprietários na execução. Aliás, "Os 

condôminos de um imóvel são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento do IPTU, podendo o ente tributante indicar um dos devedores, 

que responderá pelo cumprimento da obrigação tributária por inteiro." 

(TJMG - Apelação Cível 1.0525.11.004644-4/002, Relator(a): Des.(a) 

Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

25/02/2016, publicação da súmula em 14/03/2016). Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de desbloqueio de 50% (cinquenta por 

cento) do valor bloqueado na conta corrente do executado ROBERTO 

VENTORIN DA SILVA. Determino seja transferido o valor penhorado nos 

autos para a conta única. Intime-se o executado para, no prazo de 30 

(trinta) dias, apresentar embargos à execução, sob pena do valor ser 

transferido para a conta do exequente, a fim de satisfazer a obrigação. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 7 de outubro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006358-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME (EMBARGANTE)

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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, quarta-feira, 10 de outubro de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002801-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO AO DRº ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

REPRESENTADO O POLO PASSIVO, PARA QUERENDO, APRESENTE 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, NO 

PRAZO LEGAL.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799301 Nr: 14046-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB PNEUS LTDA ME, JAIR BERNARDO DA 

SILVA, EDUARDO CRISTIANO DOMINGOS, RAIMUNDO DOMINGOS FILHO, 

MAIKON FRANCISCO BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR BERNARDO DA SILVA, Cpf: 
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02070147363, natural de Acorizal-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MAIKON FRANCISCO BERNARDO, Cpf: 60692002332, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de JB 

PNEUS LTDA ME, JAIR BERNARDO DA SILVAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

2489/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/04/2014

 - Valor Total: R$ 23.296,13 - Valor Atualizado: R$ 23.296,13 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 710861 Nr: 5848-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 PROCESSO Nº: 710861

VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de ANTONIO MARCOS DE SOUZA.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC.

 É o relatório.

Decido.

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.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382239 Nr: 10437-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALAIO FERRAGENS LTDA, RAUL ASTUTTI 

DELGADO, ANDREA ASTUTTI DELGADO, FRANCISCA ALVES DE 

ARAUJO, SAMUEL HENRIQUE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO a Drª. PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 433946 Nr: 2612-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:6682-B - MT, RAUL 

ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO a Drª. PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297431 Nr: 104-98.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCECLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA HAYANNI DE MELO 

MARTINS - OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 

6.682-B, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 INTIMAÇÃO a Drª. PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 432234 Nr: 898-75.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARAVELLI CALCADOS E CONFECCOES 

LTDA ME, ELAINE CRISTINA BARAVELLI, EVANDRO BARAVELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS 

- OAB:20016/O, RAUL ASTUTI DELGADO - OAB:MT Nº 6.682-B, RAUL 
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ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 INTIMAÇÃO a Drª. PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 60175 Nr: 8523-20.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - 

OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Informem-se aos advogados subscritores da petição de fls. 176, que a 

RPV expedida na página 148, foi cancelada (vide decisão da página 169).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787826 Nr: 9362-15.2015.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTI GARCIA NETO, JANISE 

METRAN GARCIA, EDUARDO PERES DA SILVA, ROSANGELA 

AUXILIADORA GARCIA PERES, HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 

MARIA EDINA FERNANDES GARCIA, SERGIO ROBERTO GUIMARAES 

SILVA, ESPÓLIO DE NATANIEL CRUZ, EDISON LUIS CAVALCANTI 

GARCIA, ROSANA AUXILIADORA FALCAO GARCIA GUIMARAES, IARA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYLANE BENEVIDES DA 

SILVA - OAB:23479/O, WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/O

 INTIMAÇÃO a Drª. THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, para que devolva 

os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737443 Nr: 305-07.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LORISMAL MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAÇÃO a Drª. CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA, para que devolva 

os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 284087 Nr: 7507-89.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ILDA MARTINS BARROS, ADELITA PEREIRA 

MONTALVAO, MARIA DE FATIMA LEMES BORGES, JUCINEIDE MOREIRA 

DE SOUZA, AGNALDO ALMEIDA SODRE, MIRIAM MOREIRA DA SILVA OU 

MIRIAM PINTO MOREIRA, VERA LUCIA DE SOUZA WEBER, GENESIA 

SIMONE BELO ROCHA, ADVANIR DO CARMO MARQUES, JOSE CAMILO 

SOBRINHO, CREUZA PORTO DOS SANTOS, LUZIA BAHIA, GILDA 

APARECIDA ALVES TABORY, ELZA SILVIA PEREIRA, SEBASTIANA 

APARECIDA BRAGA ALVES, CLAUDIA SALLES RITTER, MARIA ZELIA 

ALTINA DE ALCANTARA, MARIA EUZIMAR GOMES DE JESUS, LINDOMA 

NUNES DE FREITAS, MARIA APARECIDA RIBEIRO DE FREITAS, CINIRA 

TEODORO ANISESIO, ANTONIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, JAIME JOSE 

PEREIRA, MARIA ESTER ROCHA DE SOUZA, JURANDIR PEREIRA 

SOARES, ROSA IDALENE DA MOTA SOARES, CLAUDIA ANGELICA 

MENDES DOS SANTOS, CLEUNICE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO aO Dr. HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS, para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338863 Nr: 7231-53.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA INES SOUZA MACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 INTIMAÇÃO a Drª. JANAINA DE FRANÇA BORGES, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 79162 Nr: 13802-50.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 INTIMAÇÃO a Drª. LUCIANA LUMIE KOBATA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 373272 Nr: 1675-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO a Drª. LUCIANA LUMIE KOBATA, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 905715 Nr: 7029-85.2018.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIRO INDETERMINADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 
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OAB:11003/A

 VISTO.

Cumpra-se integralmente o item 4 da Portaria nº 02/2018 (fls. 04), citando 

os requeridos LOURDES MACHADO MAMÓRE e AIRTON GAZOLA, por 

meio dos advogados Renato Dias Coutinho e/ou Chernenko do Nascimento 

Coutinho, para manifestar-se sobre a restauração, no prazo de 05 (cinco) 

dias, podendo impugná-la ou concordar com ela, mas juntando, em 

qualquer caso, cópias, contrafés e mais reproduções dos autos e 

documentos que estiverem em seu poder.

Consigne-se no expediente que, mesmo não sendo mais advogado da 

parte requerida, o causídico deverá juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, aos 

autos cópias dos atos e documentos que estiverem em seu poder, a fim 

de facilitar a restauração; bem como informar o endereço que possui dos 

requeridos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820022 Nr: 2926-06.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PAEZE FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...). 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 da autora, no período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites 

referentes ao período anterior e posterior a reestruturação da carreira da 

autora, se ela já era servidora na época. Em caso negativo, o Estado 

deverá juntar holerites de servidor em cargo semelhante da autora, 

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 

da autora, 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. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756463 Nr: 11147-46.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLI VALERO TOMAZELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do Requerente, representado pelo advogado Saulo Moraes 

OAB/MT 4732, para requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 440013 Nr: 8680-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700

 ntimação do Requerente, representado pela advogada Letícia Silva de 

Lima Suzana OAB/MT 11.709, para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721893 Nr: 2915-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581

 ntimação do Executado, representado pelo advogado Alexandre Lima 

Rossoni OAB/MT 18581, para, no prazo de 10 (dez) dias, informar dados 

bancários e CPF/CNPJ para fins de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 401899 Nr: 15395-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA GONÇALVES SILVA, ROSELANGELA 

GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a exceção de pré-executividade apresentada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO (páginas 558/566).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301366 Nr: 3153-50.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 249/254.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724377 Nr: 5365-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R D DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA, 

REJANE DE PAULO DE OLIVEIRA, RODOLPHO DE OLIVEIRA NUNES, 

STENIO OSIAS OLIVEIRA SALES, LUAN MARTINS BORGES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se a parte exequente para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informando o correto CNPJ/MF da executada RD DISTRIBUIDORA DE 

FERRAMENTAS LTDA, haja vista que o CNPJ informado pertence a 

OXIMAT OXIGENIO E FERRAMENTAS LTDA ME, conforme extrato em 

anexo.

Após, concluso para análise dos pedidos de fls. 70.

Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008639-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VELIANY SANTANA TUNES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15663239, considerando que o perito já foi 

individuado nos autos (Dr. Jamal Costa Abdo CRM/MT 8628) impulsiono 

estes autos com vista às partes, mediante carga, a fim de intimá-los a se 

manifestar, querendo, quanto a eventual impedimento ou suspeição deste, 

assim como indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos, no prazo de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006150-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DA COSTA (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15663239, considerando que o perito já foi 

individuado nos autos (Dr. Jamal Costa Abdo CRM/MT 8628) impulsiono 

estes autos com vista às partes, mediante carga, a fim de intimá-los a se 

manifestar, querendo, quanto a eventual impedimento ou suspeição deste, 

assim como indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos, no prazo de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001305-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Em 

cumprimento à decisão ID 15487693, considerando que o perito já foi 

individuado nos autos (Dr. Jamal Costa Abdo CRM/MT 8628) impulsiono 

estes autos com vista às partes, mediante carga, a fim de intimá-los a se 

manifestar, querendo, quanto a eventual impedimento ou suspeição deste, 

assim como indicarem assistentes técnicos e apresentarem seus 

quesitos, no prazo de 15 dias. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. 

LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CESAR DE MORAES SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 1002949-61.2018.8.11.0003 

Valor da causa: $100,000.00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

ACIDENTE DE TRÂNSITO, DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: CESAR DE MORAES SILVA 

Endereço: Rua N, Qd. 08, Lote 09, Jardim Liberdade, RONDONÓPOLIS - MT 

- CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 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 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. RONDONÓPOLIS, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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 
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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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004103-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES BARRETO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(INTERESSADO)

 

Vistos etc., No caso há pedido de instrução processual por meio de oitiva 

de testemunhas e depoimento pessoal. De outro lado, entendo necessária 

a produção da prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de novembro de 2018 às 17h. Intime-se as partes 

para que promovam a intimação de suas testemunhas, nos termos do art. 

455 do CPC, ou conduzi-las espontaneamente, sob pena de prejuízo da 

prova. Intime-se pessoalmente a parte autora, com as advertências de 

praxe, para que compareça para depoimento pessoal. Proceda a correta 

classificação do processo. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002163-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N R SUPERMERCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1002163-17.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: N R SUPERMERCADO LTDA - ME Vistos etc., Trata-se de 

Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face do N R 

SUPERMERCADO LTDA – ME. O devedor informou o pagamento da 

execução nos autos, bem como dos honorários advocatícios. Decido. 

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do 

objeto da ação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente depositados em conta judicial, razão pela qual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução, com fundamento no art. 924, inciso II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará do valor depositado 

conforme dados bancários informados e na proporção solicitada. Sem 

custas e honorários advocatícios. 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003462-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ALCIVAN MENDES DANTAS (EXECUTADO)

ALCIVAN MENDES DANTAS (EXECUTADO)

 

Vistos etc., Cuida-se de exceção de pré-executividade oferecida por 

ALCIVAN MENDES DANTAS ME e seu sócio Alcivan Mendes Dantas 

alegando em síntese, que seja decretada a nulidade da citação dos 

executados, haja vista o não esgotamento de todas as formas de citação 

pessoal dos executados. O Estado do Mato Grosso embora devidamente 

intimado conforme ID 9714870, não apresentou impugnação. É a síntese 

do necessário. Decido. Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção 

de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre 

questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer 

tempo, inclusive, de ofício. Além disso, importa observar que a objeção de 

pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente 

pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício. Nesse 

sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 393 - A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é 

cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser 

comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais 

e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, 

uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no 

momento da arguição. Da nulidade da citação por edital No caso vertente, 

os excipientes alegam ilegalidade nas citações, requerendo a decretação 

da nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotados todos os 

meios para localização do endereço dos executados. De início, cumpre 

ressaltar que o art. 8º da Lei 6.830/80 enumera as formas e ordem pelas 

quais será feita a citação do executado: inicialmente, a citação é realizada 

pelo correio com aviso de recebimento e, caso frustrada esta modalidade, 

o ingresso da parte na execução pode ser feita mediante Oficial de 

Justiça, e por fim, por edital. Aliás, há súmula do Superior Tribunal de 

Justiça disciplinando a matéria e, para que o devedor possa ser citado por 

edital, é necessário o esgotamento dos outros meios: “Súmula 414 - A 

citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as 

demais modalidades.” Nesse sentido, é também a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO E VISTORIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – 

ACOLHIMENTO PARCIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - 

EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

VALIDADE – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — PRAZO DECADENCIAL — 

ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PARCIAL 

PROVIMENTO. Esgotados todos os meios de localizar o executado para 

citação, sem êxito, restam efetivamente preenchidos os requisitos para 

citação por edital. A taxa de fiscalização e vistoria é tributo sujeito ao 

lançamento por homologação, e quando não houver o pagamento 

antecipado do tributo, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do 

Código Tributário Nacional, que prevê a decadência da Fazenda Pública 

constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia 

do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido 

efetuado. (AI 39867/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL DO EXECUTADO. 

POSSIBILIDADE. ESGOTADAS AS DEMAIS MODALIDADES. ART. 8º DA 

LEF. SÚMULA 414/STJ. RECURSO REPETITIVO JULGADO. 1. Entendimento 

pacífico desta Corte no sentido de que a citação por edital é cabível, na 

execução fiscal, quando frustradas as demais modalidades, nos termos 

da Súmula 414 do STJ. 2. Matéria revista pela Primeira Seção, ao julgar o 

REsp 1.103.050/BA, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC 

(recursos repetitivos). 3. Recurso especial provido. (REsp 1.199.265/RJ, 

2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 29.8.2010) Com 

efeito, se o normativo legal apenas exige as tentativas frustradas de 

citação pelos correios e pelo Oficial de Justiça e ambas ocorreram e não 

lograram êxito em localizar o devedor em questão, resta comprovado o 

esgotamento das diligências necessárias para a localização do 

executado. Desse modo, inexistindo qualquer vício na presente execução, 

não há outro caminho se não improcedência do incidente processual 

oposto pela executada. Ante o exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade oposta pelos executados. Deixo de condenar em 

honorários por não ter sido acolhida a exceção oferecida. Por fim, 

intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

suspensão. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002850-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Cumpra-se o v. acórdão. Intime-se a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002850-62.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIDE CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc., Cumpra-se o v. acórdão. Intime-se a parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006218-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Jose Nazario Baptistella (ADVOGADO(A))

MARINALVA GONCALVES DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MELISSA AREND DAS NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ / AUXILIO DOENÇA / C/C TUTELA 

ANTECIPADA” movida por MARINALVA GONÇALVES DOS SANTOS em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, sustentando 

como causa de pedir que: “A Parte Autora era empregada da Empresa 

Agra Agroindustria e Comércio de Alimentos S/A desde 14/04/2011, na 

função de Retalhadora de carne. No dia 09/04/2012 a requerente estava 

exercendo suas atividades quando água fervendo caiu sobre seu 

tornozelo e pé direitos, provocando queimaduras de segundo grau, tendo 

sido emitida CAT n°. 2012.161.175-2/01. Em razão da gravidade do 

acidente típico a autora foi afastada em benefício previdenciário entre 

21/04/2012 a 30/09/2012, sob número 5511130210. Submeteu-se a perícia 

médica do INSS em 18 de setembro de 2012, tendo o perito médico da 

autarquia ré sugerido manter o benefício, o INSS decidiu cessar o 

benefício previdenciário por acidente de trabalho 12 dias depois. Diga-se 

que a requerente não estava apta, assim como não está no momento. 

Retornou a ré após a alta do INSS e foi mantida no quadro de funcionários 

até 22 de outubro de 2014, quando demitida sem justa causa por iniciativa 

da ré. Em razão da incapacidade que passou a portar, não conseguiu mais 

nova colocação no mercado de trabalho, permanecendo desempregada 

até a presente data. Requereu mais duas vezes afastamento em benefício 

previdenciário, uma em 03 de dezembro de 2014, sob numero 6087978953 

e outro de 11 de fevereiro de 2015, sob numero 6092663710, ambos 

indeferidos. No ato da perícia administrativa, apresentou atestado de 

afastamento datado de 28 de novembro de 2014, onde o médico 

especialista atestou que a requerente teve comprometimento parcial do 

nervo sensitivo conforme CID G 90 (CID 10 - G90 Transtornos do sistema 

nervoso autônomo), que inclusive se agravam com esforço de sobrecarga 

postural. A requerente não pode concordar com as decisões 

administrativas da requerida uma vez que para o exercício da atividade 

habitual da, exige que ela paramente-se, entre outras coisas, com botas 

de borracha ou calçados fechados o que não consegue fazer em razão 

das seqüelas das queimaduras e sobrecarga postural. (...) A requerente 

permanece incapacitada para o trabalho ainda apresentando os sintomas 

dolorosos no pé e tornozelo direitos que limitam sua capacidade laborativa: 

dor profunda, inchaço, lateja, formiga, quando exposta ao sol a região 

afetada dói mais e fica bastante inflamada. Tem dificuldade para fazer 

esforço de qualquer tipo, permanecer muito tempo em pé ou sentada, 

perdeu parte do movimento e força do pé direito, não consegue se 

abaixar, não pode correr ou pular. Desde o acidente de trabalho em 2012, 

a segurada vem se submetendo a atendimento médico especializado, 

conforme se observa com os atestados acostados em anexo, mesmo 

afastada do trabalho por longo período, não obteve melhora. Saliente-se 

que a profissão a qual a autora está vinculada a previdência social, são 

incompatíveis com a sua capacidade física atual, sob pena de agravá-las. 

Ante a negativa do perito do INSS, vem pedir que seja deferido seu pedido 

do benefício já citado acima. Cabe ressaltar que a requerente não possui 

condição alguma de retornar as suas atividades laborais, inclusive tendo 

isto atestado por médico ortopedista, que tem qualificação suficientes para 

alegar o exposto. Além disto, possui qualidade de segurado da 

previdência social.” Partindo de tais premissas, requer a concessão de 

tutela de urgência determinado que: “Concessão da tutela antecipada 

inaudita altera pars do benefício estabelecendo-se, desse modo, o 

benefício de prestação continuada de que tem direito, em decorrência de 

sua incapacidade laboral devido ao débil estado de saúde em que se 

encontra a mesma sob numero 6087978953.” Decido. Em se tratando de 

pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além 

disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor 

do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo. Em análise aos elementos 

e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão na 

espécie não traz elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a 

plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a 

relevância do fundamento. Com efeito, em princípio, inexistem elementos 

seguros e confiáveis quanto à eventual incapacidade laborativa a ensejar 

a concessão dos benefícios pretendidos. Ora, já houve a solicitação pelo 

INSS da concessão do auxílio-doença por duas vezes, as quais restaram 

ambas indeferidas e o relatório médico apresentado não possui o mês 

realizado – id. 14897134 - Pág. 9 –, constando apenas o ano de 2017, não 

servindo neste momento para comprovar a incapacidade temporária para 

o trabalho. Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a 

concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da 

formação do contraditório. Além disso, em princípio, o periculum in mora 

não restou comprovado, pois não demonstrou a ineficácia da medida caso 

seja concedida somente ao final. Ante o exposto, indefiro o pedido de 

tutela de urgência requerido. Cite-se o Requerido para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo legal. Com a defesa, vistas ao 

requerente para impugnar no prazo legal. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005549-26.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NETWORKS BRASIL S/A (EXECUTADO)

VITOR MORAIS DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005549-26.2016.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: TERRA NETWORKS BRASIL S/A Vistos etc., Cuida-se de 

Execução Fiscal ajuizado pelo Município de Rondonópolis em face de 

TERRA NETWORKS BRASIL S/A. Citado para realizar o pagamento, o 

executado efetuou a liquidação espontânea no montante R$ 12.281,92 

(doze mil duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). O 

Exequente manifestou a discordância do valor depositado, uma vez que 

reconhece como devido o valor de R$ 12.907,12 (doze mil novecentos e 

sete reais e doze centavos), requerendo a liberação do incontroverso e a 

complementação do débito. Com efeito, razão assiste a parte Exequente, 

uma vez que, em análise ao cálculo apresentado pela Executada, foi 

utilizado o valor do débito de R$ 9.457,44 e não o valor correte que consta 

na CDA, isto é, R$ 9.757,44. Ante o exposto, defiro o pedido do Município 

de Rondonópolis para que se proceda com levantamento dos valores 

depositado voluntariamente – Id. 13140386 -, devendo ser observado o 

disposto no Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. 
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Intime-se o Executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente (R$ 625,26) devidamente atualizado ou 

garantir a execução. Intimem-se. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001648-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)

 

Vistos etc., A parte exequente requer o pagamento do saldo 

remanescente de R$ 455,66 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), referente aos honorários advocatícios. Assim, 

intime-se a parte executada para depositar o valor remanescente devido, 

no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser requisitado o bloqueio. 

Decorrido prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos para 

deliberação. Int. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 419712 Nr: 2048-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO CUNHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS 

- OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Everaldo Cunha da Silva, devidamente qualificada e representada nos 

autos, propôs execução de sentença em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS.

O INSS informou o pagamento das Requisições de Pequeno Valor 

expedidas nos autos.

 Decido.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Expeçam-se alvarás dos valores depositados e já vinculados em favor da 

parte conforme dados bancários informados. Determino que a Gestora 

Judicial cumpra o art. 450, § 3º da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.”.

Sem custas e honorários uma vez que houve a concordância do 

embargado nos autos de nº 802352.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 64858 Nr: 13515-24.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE 

IMOVEIS DOM BOSCO, FABIO RIBEIRO DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE AZEVEDO - 

OAB:25759/PR, HENRIQUE AFONSO PIPOLO - OAB:25756/PR

 Ante o exposto, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade e, 

por conseguinte, reconheço a prescrição, julgando extinta a execução em 

relação aos sócios Fabio Ribeiro Fonseca e Aparecida dos Santos Silva, 

nos termos do art. 487, II do CPC. Determino ainda que o Município de 

Rondonópolis proceda à devolução dos valores - fls 97 – ao excipiente 

Fabio Ribeiro Fonseca por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor -. 

A correção monetária deverá ser baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – Especial) desde a liberação dos valores e juros 

moratórios aplicados à caderneta de poupança a partir dessa decisão, 

nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condeno a parte exequente 

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da execução fiscal em razão da extinção parcial da 

execução, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC. Com o trânsito em julgado, 

intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora ou requerer o 

que entender necessário, em 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento.Intimem-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 441495 Nr: 10165-71.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE ANICESIO - OAB:18944, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358, SILVIA 

MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO ANDRE FRIZAO - 

OAB:MT/8340 - B

 Vistos etc.,

1. Sobre a resposta de fls. 441/447 manifeste-se o devedor - Três Irmãos 

Engenharia LTDA - em recuperação judicial, em 10 (dez) dias.

2. Oficie-se ao administrador judicial dos autos da recuperação judicial - 

Processo Código n. 1015739 Gabinete I da Primeira Vara Cível da Capital, 

para que informe, no prazo de 10 (dez) dias, se o crédito destes autos se 

encontram abrangido pela recuperação judicial.

Com o ofício encaminhe cópia da sentença e data do trânsito em julgado.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 66656 Nr: 1857-66.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO ROCHA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Vistos etc...

I. Considerando os Arts. 6 e 10 do Código de Processo Civil vigente, que 

preconiza o dever de cooperação judiciaria na solução meritória 

restabeleço às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

II. Após, retorne os autos conclusos para julgamento.

III. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 100709 Nr: 12631-24.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT
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 "....Dessa forma, indefiro a restrição de circulação sobre o veículo 

supracitado, uma vez que a alienação fiduciária impossibilita a penhora 

imediata do bem, pois somente é possível a penhora sobre o eventual 

crédito da parte devedora do bem alienado fiduciariamente(....). De outro 

lado, defiro a restrição de circulação do automóvel de placa JMP0927, pois 

só existem outras restrições judiciais, o que não impede a efetivação do 

requerimento da exequente.Nesse sentido:AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD. 

ALTERAÇÃO DE CATEGORIA DEFERIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. O 

Renajud é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que interliga o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Caso. Havendo nos autos 

fortes indícios de que o devedor esteja ocultando o veículo restrito a fim 

de impedir sua avaliação e futura venda para saldar a dívida em 

execução, é de ser deferida a alteração da restrição para de circulação. 

Modalidade. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da 

mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema 

RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o 

recolhimento do bem a depósito. Art. 9º do Regulamento Renajud. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70075707067, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 

27/10/2017).Assim, aguarde-se a localização do veículo, aguarde-se a 

localização do veículo, devendo permanecer os autos em arquivo por 05 

(cinco) anos com contagem do prazo prescricional, eis que os autos já 

ficaram suspensos pelo prazo máximo de 1 (um ano), previsto no art. 40 

da LEF. Anote-se no sistema APOLO.Transcorrido o prazo prescricional, 

voltem os autos conclusos para sentença. Int.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 707961 Nr: 2785-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA NOBRE DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, determino que o Estado de Mato Grosso apresente cálculo 

incluindo os parâmetros que constaram da r. sentença e v. acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Caso o Estado de Mato Grosso concorde em apresentar o cálculo 

observando as diretrizes da demanda transitada em julgado, manifeste-se 

o credor se concorda com o cálculo e conclusos para homologação ou 

julgamento da impugnação.Caso o Estado de Mato Grosso não concorde e 

não apresente os cálculos, encaminhe-se a Contadoria deste Foro para 

que elabore os cálculos nos termos fixados nesta decisão e, após, 

manifestem-se as partes em 15 (quinze) dias e conclusos para decisão. 

Intimem-se.Às providências.Rondonópolis-MT, 17 de outubro de 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004660-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - 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. 1004660-38.2017.8.11.0003 Valor da causa: $5,318.03 

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: VDC PRODUCOES DE FESTAS LTDA - EPP 

Endereço: AVENIDA AMAZONAS, 385, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-050 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: $5,318.03. 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, 17 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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Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007741-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OGUIMAR RODRIGUES DOS SANTOS (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. 1007741-92.2017.8.11.0003 Valor da causa: $2,209.85 

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: OGUIMAR RODRIGUES DOS 

SANTOS Endereço: RUA ELZA FRANCISCA DOS SANTOS, 168, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-215 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: 

$2,209.85. 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, 17 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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 668696 Nr: 1459-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS SANTOS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSINEI SILVA CARVALHO - 

OAB:OAB/MT 22647

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática do delito, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante da 

tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos, bem como o ADITAMENTO à denúncia de fls. 103.

Expeça-se mandado de citação ou/carta precatória para o acusado para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no curso do 

processo.

Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614727 Nr: 5373-80.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO PEREIRA DE SOUZA, VALDIR ALVES 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT

 NTIMAÇÃO DA DRª LUCIMAR BATISTELLA- OAB/MT 9279, PARA QUE NO 

PRAZO APRESENTE OS MEMORIAIS FINAIS DO RÉU SAVIO PERIRA DE 
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SOUZA, NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 5373-80.2013.811.0064- 

CÓDIGO 614727.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 677081 Nr: 8834-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RECH, NILTON DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Flores Schendroski 

- OAB:21669

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados CRISTIANO RECH e 

NILTON DE SOUZA para, querendo, apresentarem resposta à acusação, 

no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a 

resposta no prazo legal, ou se os acusados não constituírem defensor, 

será nomeado defensor para oferecê-los.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar aos acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhes um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar aos réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 669416 Nr: 2068-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLERISTON DE SOUZA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos em correição.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado CLERISTON DE SOUZA 

FEITOSA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

Por fim, no que tange aos crimes de ameaça e injuria praticados, em tese, 

em face da sua ex-convivente Erica Mirela dos Santos, verifico que os 

crimes se amoldam a Lei nº 11.340/06, razão pela qual determino a 

extração de cópia e remessa ao juízo da vara de violência doméstica 

desta comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 637887 Nr: 8678-04.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO SANTANA DOS SANTOS, TAIANE 

CRISTIANE SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

WESLEY FERREIRA - OAB:21.095

 INTIMAÇÃO DO DR. WESLEY FERREIRA - OAB/MT: 21.095, PARA NO 

PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS DE 

PROCESSO 8678-04.2015.811.0064.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641048 Nr: 2533-92.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR INOCENTE BORTILINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINE PIMENTEL 

ALMEIDA - OAB:19878/O

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ODENIR INOCENTE 

BORTILINI, 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22.04.2019, às 16h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644833 Nr: 5809-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:14409/E

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu HENRIQUE JOSÉ DA 

SILVA, 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02.04.2019, às 15h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.
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Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636916 Nr: 7844-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ANDRÉIA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 Posto isto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 165/170 e, 

não tendo a vítima oferecido queixa-crime no prazo estabelecido em lei a 

contar da data do fato, forçoso reconhecer que ocorreu a decadência e, 

por conseguinte a extinção da punibilidade da ré, razão pela qual JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de CARLA ANDRÉIA BATISTA tão somente em 

relação ao crime de cobrança vexatória previsto no art. 71 do Código de 

Defesa do Consumidor. [...] Assim, diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela 

defesa da denunciada visando absolvição desta em relação aos crimes de 

resistência à prisão e desacato.Outrossim, na forma do art. 399 do Código 

de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

06.11.2018, às 15h10min. No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada 

de declarações das vítimas, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, interrogando-se, em seguida, os 

acusados. Convém registrar, as provas serão produzidas numa só 

audiência, podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as partes e testemunhas 

arroladas, salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida 

carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637801 Nr: 8589-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER VINÍCIUS DE JESUS, GEAN JULIO 

CONCEIÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20699 MT, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Devido ausência do advogado Dr. Anatalício Vilamaior (OAB/MT - 5.172), 

o advogado Dr. Francisco Silva- (OAB/MT 18.408) informa que apenas 

neste ato irá assistir gratuitamente o réu Wagner Vinicius de Jesus.

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Franciele Silva Oliveira, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, e vítimas, bem como do 

interrogatório dos réus, com o retorno da missiva enviada para a Comarca 

de Alto Taquari/MT a fim de inquirir a vítima Maielly Tieche Dourado, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vistas dos autos às partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memorais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640887 Nr: 2378-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS, ELIAS CORREA 

NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia dos 

réus Cléo Camilo dos Santos e Elias Correa Nantes vez que não 

mantiveram o endereço atualizado nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, vítimas, bem como da revelia dos 

réus, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 650475 Nr: 140-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVCBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - 

OAB:15696/MT

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos às partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 624392 Nr: 6967-95.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 25.02.2019, às 15h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 313670 Nr: 4893-15.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629490 Nr: 1906-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILMA DA SILVA MAIA, ERNESTINA NOGUEIRA 

DA MOTTA, JHONATAS JONAS FREITAS PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, 

LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9279-MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 
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agendada para o dia 29.01.2019, às 16h00min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625081 Nr: 7421-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO COMÉRCIO DE CEREAIS - LTDA, 

CARLONE ALVES BELEM, MARISALVA DORIGON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT, Zaid Arbid - 

OAB:1822-A

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 25.02.2019, às 17h20min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615040 Nr: 5695-03.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Vistos.

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência em virtude 

de processos de réus presos, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 26.02.2019, às 17h30min.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677916 Nr: 9547-59.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN ROSA DOS SANTOS, AUDINEI 

FREURES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674158 Nr: 6175-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WENDELL PEREIRA DE MELO - 

OAB:23910/MT

 Intimação ao Advogado WENDELL PEREIRA DE MELO - OAB:23910/MT, 

para apresentar razões de apelação do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674161 Nr: 6178-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MATHEUS SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6178-57.2018.811.0064 – Cód. 674161

Vistos.

Considerando a manifestação do Ministério Público à fl. 99 em virtude da 

decisão de fl. 96, tendo Parquet indicado os endereços das testemunhas 

que insiste ouvir, quais sejam: a vítima Julerson Pereira de Souza e a 

testemunha Aidersonia Martins da Silva.

Designo audiência para oitiva das testemunhas remanescentes, bem como 

para proceder ao interrogatório do réu para o dia para o dia 12.11.2018, 

às 17h00min.

 Por fim, determino que seja reiterado de fl. 86 à POLITEC/RONDONÓPOLIS 

para que proceda a devida identificação do réu ROGÉRIO MATHEWS 

SOUZA RIBEIRO no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675427 Nr: 7337-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, e vítimas, bem como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual e 

determino vistas dos autos à defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que apresente seus memoriais finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 602402 Nr: 84-06.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYDIANE MICHELLY FERREIRA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115 B

 [...] Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa da denunciada 

em sua resposta à acusação.Por outro lado, INDEFIRO o pedido de 

realização de perícia pugnado pela defesa, primeiro por não ser possível a 

realização de perícia após o fato, segundo em virtude de inexistir qualquer 

apontamento de nulidade no laudo oficial.No entanto, na forma do art. 159, 

§5º, inciso I do CPP, determino a intimação da perita Sra. Soraya Maria da 

Silva Pesquero, subscritora do laudo pericial de fls. 75/85, para ser ouvida 

na audiência de instrução e julgamento.Intimem-se as partes para no prazo 

de 10 (dez) dias, apresentarem os quesitos ou as questões que 

pretendem verem esclarecidas.Ocorrendo a apresentação pelas partes, 

deve o cartório proceder à intimação do perito, observando o prazo mínimo 

de 10 (dez) dias antes da realização da audiência.Outrossim, na forma do 

art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04.06.2019, às 15h10min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 
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expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634234 Nr: 5633-89.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DE JESUS SALUSTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu CARLOS ROBERTO 

DE JESUS SALUSTIANO 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18.03.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637482 Nr: 8319-54.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO EUGENIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RICARDO EUGENIO 

DE SOUZA 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641035 Nr: 2520-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RONALDO JOSÉ 

CESCONETTO 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.02.2019, às 15h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641076 Nr: 2559-90.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DOUGLAS RAMOS 

JUSTINO BRAGA 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642376 Nr: 3775-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO ZEQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GIULIANO ZEQUIM 

DE SOUZA 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25.03.2019, às 15h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643246 Nr: 4536-20.2016.811.0064

 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): AMILTON ANDRELINO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu AMILTON 

ANDRELINO DA ROCHA 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 25.03.2019, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 652950 Nr: 2543-05.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WESLEN HENRIQUE 

DE LIMA RAMOS 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19.03.2019, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656286 Nr: 5673-03.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu GERALDO FERREIRA 

DOS ANJOS 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 14h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657674 Nr: 6948-84.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu FERNANDO ALVES 

DOS SANTOS 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 14h50min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657832 Nr: 7078-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMERSON JOSÉ LEITE DA SILVA, JEAN JOSÉ 

DA SILVA SANTOS, ALEXANDRE MENDES PRUDÊNCIO, JOSÉ MAURÍCIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813 MT

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus ALEXANDRE 

MENDES PRUDENCIO e JEAN JOSÉ DA SILVA SANTOS, 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 663292 Nr: 11759-87.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUILES FELIPE COELHO FILHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu AQUILES FELIPE 

COELHO FILHO 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26.03.2019, às 17h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666776 Nr: 14855-13.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Gonçalves Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RAIMUNDO 

GONÇALVES NOGUEIRA, 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2019, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668755 Nr: 1518-20.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CAMPOS VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RONALDO CAMPOS 

VIEIRA DA SILVA, 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.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01.04.2019, às 14h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 642736 Nr: 4139-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTÔNIO SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista a cota ministerial de fl. 58, ad cautelam, DESIGNO o dia 06 

/12 /2018, às 09h00min, para realização de audiência de justificação.

 Às providências.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 627343 Nr: 287-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos em correição,

Tendo em vista informação da fuga do recuperando, conforme fls. 

203/208 e 210 acolho a cota ministerial de fls. 213 e DESIGNO o dia 06/12 

/2018, às 09h00min, para realização de audiência de justificação.

 Às providências.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 607301 Nr: 5142-87.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEY FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos em correição,

Tendo em vista o PAD juntado às fls. 193/208 acolho a cota ministerial de 

fls. 209 e DESIGNO o dia 06/12/2018, às 09h00min, para realização de 

audiência de justificação.

 Às providências.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 614731 Nr: 5378-05.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDINEY DE AMORIM - 

OAB:1.897

 Execução Número: 5378-05.2013.811.0064Nome Reeducando: Alex 

Sandro dos SantosPena Data do Fato Início Cumprimento Livramento 

Condicional Progressão RegimeCondenacoes: 6a 0m 0d 19/08/2011 

19/08/2011 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 4a 8m 0d 10/03/2012 

10/03/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 4a 0m 0d 10/09/2012 

11/09/2012 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 2a 0m 0d 09/10/2005 
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09/10/2005 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum 7a 0m 0d 20/06/2013 

20 /06 /2013  1 /1  -  Hed iondo  Re inc iden te  3 /5  -  Hed iondo 

ReincidenteQuantidade total de Dias Multa: 0Data Inicial Data 

FinalInterrupçõesQuant. Dias Observações19/01/2012 09/03/2012 49 dias 

fls.40 e 4926/06/2012 10/09/2012 75 dias fls. 60 e 6809/04/2013 

19/06/2013 70 dias fls. 104 e 153Total de dias interrompidos: 194Dias 

RemidosRemiçõesObservações31 fls. 256/25863 fls. 261, 262 e 263 não 

homologadas20 fl. 266 não homologadaData de Prisão Definitiva: 

09/10/2005Total da Pena: 23a 8m 0dRegime Atual: FechadoData base para 

progressão de regime 26/06/2013 Informações para progressão de 

regimeData para progressão de regime 09/12/2018Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção* - Detração* - 

Remição - 1 dia26/06/2013 + 5a 9m 8d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 114 - 

1Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção(26/06/2013 - 

09/10/2005) - 0a 6m 14d(7a 8m 17d) - 0a 6m 14d = 7a 2m 3dData base 

para Livramento Condicional 20/06/2013 Informações sobre livramento 

condicionalData Livramento Condicional 30/03/2026Fórmula do Requisito 

Temporal: Data-base + Soma das Frações + Interrupção - Detração - 

Remição - 1 dia20/06/2013 + 12a 6m 20d + 0a 6m 14d - 0a 0m 0d - 114- 

1Pena Restante a partir da data Atual 10a 10m 14d Informações sobre 

término da PenaFórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento 

+ Pena Total + Interrupção - Detração - Remição - 1 dia09/10/2005 + 23a 

8m 0d + 0a 6m 14d - 0a 0m 0d - 114- 1Pena Cumprida até data Atual 12a 

5m 22dData do Término da Pena: 30/08/2029Demais 

Observações____________________________________________ADÃO 

BENTO DE FREITAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 674103 Nr: 6129-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN APARECIDA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Válido como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 41, XVI, da Lei 

7.210/84 e Resolução nº. 113/CNJ - Data de emissão: 16/10/2018

Dados Gerais

Execução Número: 6129-16.2018.811.0064

Nome Reeducando: Suellen Aparecida Perez

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 15a 2m 0d 27/03/2014 28/03/2014 2/3 - Hediondo 2/5 - Hediondo Primário

 2a 0m 0d 27/03/2014 28/03/2014 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 0

Data de Prisão Definitiva: 28/03/2014

Total da Pena: 17a 2m 0d

Regime Atual: Fechado

Data base para progressão de regime 28/03/2014

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 20/08/2020

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

28/03/2014 + 6a 4m 24d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(28/03/2014 - 28/03/2014) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 28/03/2014

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 06/01/2025

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/03/2014 + 10a 9m 10d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 12a 7m 10d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

28/03/2014 + 17a 2m 0d + 0a 0m 0d - 0a 0m 0d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 4a 6m 18d

Data do Término da Pena: 27/05/2031

Demais Observações

ADÃO BENTO DE FREITAS - Matrícula: 4713

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 674103 Nr: 6129-16.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN APARECIDA PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 .Ademais, considerando que foi concedido prisão domiciliar à sentenciada 

devido a aos cuidados imprescindíveis que seu filho menor necessita, ante 

a gravidade no tratamento ocular, intime-se a apenada para apresentar 

bimestralmente, documentos que comprovem o tratamento de seu 

filho.Para continuidade ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, a 

recuperanda deverá ser cientificada das condições abaixo, sob pena de 

revogação imediata do benefício:•Deverá recolher-se diariamente a sua 

residência durante o período noturno das 19h00min às 06h00min, após 

este horário a recuperanda poderá frequentar cultos religiosos ou 

tratamento de saúde em qualquer horário, em razão da urgência;•Não 

mudar da comarca, sem autorização do Juízo;•Não se embriagar, não usar 

drogas, não fumar ou se apresentar embriagada publicamente;•Não portar 

armas ou instrumentos capazes de ofender a integridade física de 

outrem;•Não frequentar bares, não frequentar boca de fumo, boates, 

casas de jogo e congêneres;•Não se envolver em novo delito;•Retornar ao 

estabelecimento prisional, assim que determinado pelo Juízo.A 

recuperanda deverá ser cientificada de cada uma das condições acima, 

devendo ser advertida de que o descumprimento destas condições.A 

recuperanda deverá transitar portando documento de identidade e cópia 

desta decisão para exibi-los quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia da 

presente decisão à recuperanda.Quanto o teor das certidões às fls. 

244/245, oficie-se a unidade de monitoramento eletrônico solicitando 

informações acerca da necessidade de manutenção da tornozeleira 

eletrônica utilizada pela recuperanda. Sendo que, em caso de 

necessidade e não dispondo de equipamento para a referida manutenção, 

desde já, determino a retirada da tornozeleira da apenada. Porém, em 

situação diversa, que proceda com os devidos reparos comunicando a 

este Juízo acerca das providências tomadas.No mais, aguarde-se em 

cartório o cumprimento da pena ou eventual requerimento que justifique 

nova conclusão.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 678081 Nr: 9701-77.2018.811.0064

 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): FÁBIO SILVA AMORIM, PAULO HENRIQUE DE 

JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134

 Intimação do advogado CLEYSON BATISTA DA SILVA para que 

apresente a defesa previa do reu no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681245 Nr: 12717-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA BONI KUBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586
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 Intimação da defesa da indiciada para tomar ciência da expedição de 

carta precatória para a comarca de Água Boa/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 675620 Nr: 7519-21.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA ROCHA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo o recurso de fl. 87, pois é tempestivo.

II – Intime-se a Defensoria Pública pela ré, para, em 08 (oito) dias, 

apresentar as razões recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665436 Nr: 13729-25.2017.811.0064

 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): CLAUDINEI JONAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 I – Recebo o recurso de fls. 213/235, pois tempestivo.

II – Considerando que já foram apresentadas as devidas razões recursais, 

remetam os autos ao Ministério Público para, no prazo legal, apresentar as 

contrarrazões.

III – Por fim, remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, 

com os mais sinceros elogios.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

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

 Código: 303369

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitivas das 

testemunhas de defesa Gercino Oliveira Costa e Cícera de Jesus Silva, 

ante a manifestação da defesa às fls. 336/vº.

Ademais, considerando que a carta precatória expedida às fls. 202 

possuia dupla finalidade, contudo, apenas uma foi cumprida, determino 

que expeça-se nova carta precatória à Comarca de Riacho de 

Santana/BA, visando o interrogatório do acusado.

 Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 647696 Nr: 8183-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL VILELA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 8183-23.2016.811.0064 – Código 647696

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Daniel Vilela de Oliveira

Data e horário: terça-feira, 16 de Outubro de 2018, 14h31min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado assistente de acusação: Ângelo Bernardino De Mendonça 

Júnior

Parte Réu: Daniel Vilela de Oliveira

Advogado: Guilherme Berbet Cruvinel

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, a vítima e o acusado.

O advogado Guilherme Berbet Cruvinel pugnou pela juntada das 

fotografias apresentas na presente solenidade.

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de juntada formulado pelo advogado 

Guilherme Berbet Cruvinel.

 Ademais, considerando as declarações da testemunha de defesa e, 

visando o princípio da verdade real, designo para o dia 08/11/2018, às 

09h, visando à oitiva da testemunha do Juízo a Sra. Orliene Onório de 

Souza (esposa da testemunha Casildo da Silva, devendo ser localizada no 

endereço: Rua Aniso Braga, n° 278, Copharondon), bem como o 

interrogatório do acusado.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Ângelo Bernardino De Mendonça Júnior

 Assistente de acusação

 Guilherme Berbet Cruvinel

 Advogado

 Daniel Vilela de Oliveira

 Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 641631 Nr: 3092-49.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11.152

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3092-49.2016.811.0064 – Código 641631

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Fabio Batista de Jesus
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 Data e horário: terça-feira, 16 de Outubro de 2018, 14h19min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogado: Leandro Santana da Silva

Parte Réu: Fabio Batista de Jesus

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, o advogado e o acusado. 

Ausentes a vítima e a testemunha de defesa Elizangela Oliveira da Silva.

 Vistos etc.

Ante a ausência de intimação pessoal da vítima, redesigno a solenidade 

para o dia 12/09/2019, às 14h.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha de defesa Elizangela Oliveira da Silva.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Leandro Santana da Silva

Advogado

Fabio Batista de Jesus

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649699 Nr: 9959-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON NUNES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO RANNIERE 

RODRIGUES DE SOUSA - OAB:68.827/PR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 9959-58.2016.811.0064 – Código 649699

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Wilson Nunes Braga

Data e horário: terça-feira, 16 de Outubro de 2018, 15h25min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa

 Parte Réu: Wilson Nunes Braga

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do advogado, a vítima e o acusado. 

Ausentes as testemunhas de acusação e de defesa.

Vistos etc.

Considerando que as testemunhas de acusação não foram localizadas, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Thiago Ranniere Rodrigues de Sousa

Advogado

 Wilson Nunes Braga

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638264 Nr: 139-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAI TACÁSSIO SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 139-15.2016.811.0064 – Código 638264

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Lai Tacássio Silva Moreira

 Data e horário: terça-feira, 16 de Outubro de 2018, 16h35min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e o acusado. Ausentes a vítima e a 

testemunha.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 192, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638788 Nr: 562-72.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO FELIPE BATISTA VILAMAIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 562-72.2016.811.0064 – Código 638788

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Caio Felipe Batista Vilamaior

 Data e horário: terça-feira, 16 de Outubro de 2018, 16h20min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Parte Réu: Caio Felipe Batista Vilamaior

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 
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intermédio do seu Promotor de Justiça e o acusado. Ausente a vítima.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 67, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Ademais, intime-se a defesa do acusado para que se manifeste acerca 

das testemunhas de defesa não localizadas.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça

Caio Felipe Batista Vilamaior

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 605572 Nr: 3375-14.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DA SILVA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Ramalho Gerino - 

OAB:5614/MT

 Intimação da procuradora do réu, para tomar ciência da sentença de 

fls.94/101:"...ISTO POSTO, CONDENO o acusado ALEX DA SILVA 

FREITAS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses e 05 

(cinco) dias de detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código 

Penal) e 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão simples pela 

contravenção penal de vias de fato (Artigo 21 Lei das Contravenções 

Penais), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código 

Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo 

Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da 

Vara de Execuções Penais..."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664345 Nr: 12785-23.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT 14.575, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12.105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Roberto Ziliani - 

OAB:644

 Processo nº 12785-23.2017.811.0064 (Código 664345).

Visto etc.

Trata-se o presente feito de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO 

DE SOCIEDADE DE FATO ENTRE CONVIVENTES COM PARTILHA DE BENS 

por AGNALDO APARECIDO SOBRINHO em desfavor de AENI RIBEIRO DE 

ARAÚJO, ambos devidamente qualificados nos autos.

A exordial veio instruída com a documentação pertinente (fls. 05/10 e fls. 

11/20).

Após, nota-se que a requerida foi devidamente citada às fls. 31/32.

No mais, verifica-se contestação e impugnação (fls. 33/50 e fls. 51/58).

Em seguida, infere-se parecer do Ministério Público às fls. 59/61.

Outrossim, consta r. decisão do Juízo da 2º Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca declinando a competência em favor deste Juízo (fls. 

67/68).

 Redistribuído feito, foi realizada audiência de conciliação, a qual restou 

prejudicada, tendo em vista a ausência das partes (fl.74).

Por conseguinte, verifica-se que o estudo psicossocial não foi realizado 

pelas razões expostas nas fls. 75/77.

 O Ministério Público manifestou-se às fls. 78/79.

Após, vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Passo a decidir.

Assim, antes de proceder ao regular impulso oficial, é de rigor que se 

façam algumas considerações acerca da competência deste Juízo para 

conhecer, processar e julgar o presente feito.

No tocante ao aspecto processual, os Artigos 13 e 14 da Lei nº 

11.340/2006, de 07 de agosto de 2006, dispõe que, “verbis”:

“Artigo 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e 

criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e 

Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao 

adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

Artigo 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser 

criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, 

para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.” grifos nossos.

Assim, os referidos dispositivos (Artigo 13 e 14 da Lei 11.340/2006), 

conferem às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher natureza híbrida e cumulativa (criminal e civil) para o 

julgamento e execução das causas advindas do constrangimento físico ou 

moral suportado pela mulher no âmbito doméstico e familiar.

Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, já pacificou o 

entendimento de competir à Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher o processamento e o julgamento das causas 

cíveis correlacionadas com medidas protetivas decorrentes de violência 

doméstica e familiar contra a mulher, nesse sentido trago a baila o 

seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E 

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – CONEXÃO 

COM MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – 

NATUREZA HÍBRIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DA LEI MARIA DA 

PENHA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES EM RAZÃO DA MATÉRIA – COMPETÊNCIA DA 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER RECONHECIDA E MANTIDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. É competente para 

processar e julgar a ação de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c partilha de bens, o Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência 

Doméstica Contra a Mulher, porque conexa com medida protetiva de 

urgência, estipulada em razão de violência doméstica. O art. 14 da Lei nº 

11.340/2006 determina o acúmulo da competência cível e criminal para 

conhecer, processar, julgar e executar lides desta natureza, ante o 

caráter híbrido dessas varas especializadas. A “Lei Maria da Penha” visa 

proteger integral e ininterruptamente a mulher que sofrer algum tipo de 

agressão e violência no âmbito doméstico, de modo a se prevenir nova 

violência, concedendo uma maior proteção à mulher vítima de agressão.” 

(TJMT, CC 48373/2013, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 3/10/2013, p. DJE 

10/10/2013) grifos nosso”.

 De outro norte, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso ao discorrer 

sobre a competência das Varas Especializadas também pontuou:

“(...) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 96230/2015 - EXMA. SRA. DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Data do Julgamento: 

03/09/2015 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos 

nosso”.

Postas tais premissas, frise-se que a competência para conhecer, 

processar e julgar o presente feito é da 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca.

 Isso porque, a competência hibrida das Varas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, consoante uníssona doutrina e jurisprudência, 

deve ser vinculada a extrema necessidade, fazendo-se imprescindível a 

presença concreta de risco à vítima, a fim de resguardar a integridade 

física, psicológica, moral e os interesses da mesma.

Desta forma, não tem como garantir que a requerida Aeni Ribeiro de 
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Araújo está exposta a situação de perigo e vulnerabilidade, tanto que as 

medidas protetivas de urgência nº 8138-53.2015.811.0064 (Código 

637282), foram arquivadas em 28 de abril de 2016, consoante consta do 

relatório de fl. 80.

 Como se sabe, as medidas protetivas de urgência têm natureza cautelar, 

e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, 

provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais 

providências caráter definitivo.

 Anoto, também, que após o arquivamento das medidas protetivas de 

urgência, não houve qualquer registro de violência envolvendo os 

litigantes.

Portanto, não subsistindo mais as medidas protetivas de urgência, a 

competência para processar e julgar a demanda é da 2ª Vara de Família e 

Sucessões desta Comarca.

A respeito do assunto, a eminente Desembargadora Maria Helena G. 

Póvoas já se manifestou no sentido de que: “in verbis”:

“(...) De se ressaltar, que a competência da Vara Especializada de 

Violência Doméstica e Familiar tem por finalidade substancialmente a tutela 

jurisdicional criminal, já que o objetivo da Lei 11.340/2006, como disposto 

em seu artigo 1º, é prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

A tutela cível possui natureza diversa, limitando-se somente às medidas 

protetivas de urgência, a fim de garantir a integridade física e psíquica da 

mulher vítima de violência doméstica e familiar.

 A própria lei denomina o rol de cautelares do Art. 22 como “Medidas 

Protetivas, dando a entender que, independentemente de Urgência que 

Obrigam o Agressor” sua natureza penal ou civil, elas visam garantir a 

proteção emergencial da mulher em quadro de violência doméstica e 

familiar.

Portanto, compartilho do entendimento de que a competência híbrida das 

Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

não atrai para si todas as ações cíveis envolvendo violência doméstica e 

familiares supostamente conexas que tramitam nas Varas Especializadas, 

sobretudo, quando estas já foram arquivadas (...) Conflito de Competência 

- 1000725-62.2018.8.11.0000 - 04 de junho de 2018 - Desa. Maria Helena 

G. Póvoas - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado 

- Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – grifos nosso”.

Além disso, após analisar minunciosamente os fatos que envolvem as 

partes, em meu sentir, não há situação de risco, mas apenas um conflito 

acerca dos bens a partilhar, mostrando-se desnecessária a ação cível em 

questão tramitar perante este Juízo.

Aliás, é nesse sentindo que se orienta a jurisprudência, “verbis”:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA – VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ARTS. 13 E 14, 

DA LEI Nº 11.340/2006 – LEI MARIA DA PENHA - INEXISTÊNCIA DE MEDIDA 

PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES – INQUÉRITO 

POLICIAL ARQUIVADO – JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Tratando-se de ação de guarda e ausente a medida 

protetiva de urgência, com procedimento da Lei nº 11.340/2006, tampouco 

distribuição de ação penal, certo que a competência para processar e 

julgar as ações que envolvam as mesmas partes é da Vara de Família e 

Sucessões. Conflito de Competência nº 1011449-62.2017.8.11.0000 

Desembargador Relator Carlos Alberto Alves da Rocha - Segunda Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso - Cuiabá-MT, 05/04/2018 – grifos nosso”.

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.525.666 - MT (2015/0076004-9) RELATOR : 

MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE : ENARA 

LELIANA MARIA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO RECORRIDO : EDERSON SOUZA SEABRA ADVOGADO : 

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS DECISÃO Trata-se de recurso 

especial interposto por ENARA LELIANA MARIA, com fundamento na 

alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

PROCESSO QUE TRAMITA NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - MEDIDA PROTETIVA 

REVOGADA E ARQUIVADA - AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO 

INDENIZATÓRIA, - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA UMA DAS VARAS 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - TRAMITE JUÍZO CÍVEL - DECISÃO MANTIDA - 

LIMINAR REVOGADA - RECURSO IMPROVIDO. Não subsistindo mais a 

medida protetiva deferida, inexiste conexão entre as ações, prevalecendo 

no presente à competência da Vara de Família e Sucessões". No especial 

a recorrente alega violação do art. 14 da Lei nº 11.340/2006 Sustenta, em 

síntese, "a competência absoluta cível e criminal da Vara de Violência 

Doméstica contra a Mulher, ratione persone, para tratar dos mesmos 

temas, mas sob o viés da violência doméstica, o que demonstra a 

plausibilidade do direito invocado". É o relatório. DECIDO. Verifica-se que a 

pretensão recursal esbarra inarredavelmente no óbice da Súmula nº 283 

do Supremo Tribunal Federal, pois há fundamento autônomo inatacado no 

especial, a saber: a revogação e arquivamento da medida protetiva. Posto 

isso, eis o acórdão impugnado, transcrito no que interessa à espécie: "(...) 

o cerne da questão reside sem saber se a execução de alimentos deve 

ser processada pela Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, ou pela Vara Especializada de Família e Sucessões. 

Consoante dispõe a Lei n. 11.340/2006, a existência de medida protetiva 

em tramite perante a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher atrai a competência para processamento das ações cíveis 

e criminais que envolvam as mesmas partes, em decorrência da 

competência híbrida da aludida vara. (...) Porém, conforme prova nos 

autos às (lis. 38/39) a medida protetiva (cód. 329862) foi revogada e 

arquivada, em 04/06/2009 conforme consulta realizada no site deste 

Tribunal. Assim, nada justifica o andamento da ação de indenização 

naquele juiz devendo ser declinada a competência para uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta comarca, conforme 

determinado na decisão agravada". Assim, é notório que a recorrente não 

infirmou especificamente os fundamentos do acórdão impugnado. Nesse 

sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO 

ESPECIAL.CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGIOTAGEM. RECONHECIMENTO 

PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS, 

PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO PELAS SÚMULAS 5 E 

7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO INATACADO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag nº 

1.343.532/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/5/2013, DJe 20/5/2013- grifou-se). Ante o exposto, 

nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 

27 de maio de 2015. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator” 

grifos nosso.

 Além disso, dispõe o Enunciado nº 03 do FONAVID (Fórum Nacional de 

Violência Doméstica) “verbis”: “A competência cível dos Juizados de 

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é restrita às medidas 

protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações 

relativas a direito de família ser processadas e julgadas pelas Varas de 

Família” grifos nosso.

Frise-se, também, que a presente ação não tem como objeto, com certeza, 

situações advindas do constrangimento físico ou moral suportado pela 

mulher no âmbito doméstico e familiar, portanto, a matéria possui caráter 

puramente cível e não se insere nas medidas protetivas de urgência, 

previstas na Lei 11.340/2006.

Desta forma, em que pese o legislador atribuir a natureza híbrida, 

englobando tanto as causas penais como as cíveis sendo da competência 

deste Juízo torna-se imperioso ponderar que, a presente ação tramitar 

perante esta Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher acarretará uma sobrecarga de processos e trabalho nesse 

Juizado, comprometendo sua tão almejada e necessária celeridade, 

restando prejuízo para mulheres que atualmente estão vitimadas pela 

violência.

 Além disso, o Informativo de Jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça orienta no sentido de não banalizar o intuito da Lei, vejamos:

“(...) Além disso, para a fixação dessa competência da Vara Especializada 

da Violência Doméstica ou Familiar contra a Mulher, tem-se que, no 

momento do ajuizamento da ação de natureza cível, DEVE SER ATUAL A 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR A QUE A 

DEMANDANTE SE ENCONTRE SUBMETIDA, A ENSEJAR, 

POTENCIALMENTE, A ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS 

EXPRESSAMENTE PREVISTAS NA LEI 11.340/2006, SOB PENA DE 

BANALIZAR A COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS. Informativo 

nº 0572 Período: 28 de outubro a 11 de novembro de 2015. (...)” grifos 

nosso.

Tal entendimento se coaduna com a doutrina de Rogério Sanches Cunha 

que, ao apreciar o tema, esclarece:

“(...) Ao Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 

cabe, apenas, determinar a separação de corpos, assim entendida como 

uma medida protetiva de urgência. A ação principal, de separação judicial, 

dissolução de sociedade de fato, nulidade ou anulação de casamento etc. 

deverá ser proposta perante a vara cível indicada pelas normas de 
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organização judiciária (nas grandes comarcas, geralmente, há vara 

privativas de família para esse fim). Pensamento diverso levaria a 

conclusão de que os Juizados seriam competentes, também,v.g, para a 

ação de conversão de separação judicial em divórcio, para as ações 

revisionais ou exoneratórias, nas quais se discutiam cláusula relativa a 

alimentos, ou, ainda, para a ação de regulamentação de visitas, para a 

ação de alteração de guarda etc.

Ocorreria, nesse caso, um total esvaziamento das varas da família com o 

deslocamento da competência para os Juizados de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher. Não foi essa, decerto, a intenção do legislador. 

Seu objetivo foi claramente, propiciar ao juiz dos Juizados a adoção de 

medidas de urgência, necessárias num exato momento, sempre em 

proteção da mulher. A partir dai, o que deixa de ser urgente foge, por 

completo da competência dos Juizados e deve ser discutido pelas vias 

adequadas, conforme indicar a organização judiciária local. (...)” grifos 

nosso. Cunha Rogério Sanches, Violência Doméstica: Lei Maria da Penha: 

comentada artigo por artigo, Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista 

Pinto – 5º edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2014, pág160.

 Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se 

pela incompetência deste juízo.

ISTO POSTO, não obstante o teor da r. decisão que declinou da 

competência em favor deste Juízo com fundamento no Artigo 14 da Lei nº 

11.340/2006, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e 

julgar o presente feito, determinando a sua redistribuição e remessa dos 

autos, com as nossas homenagens, à 2ª Vara de Família e Sucessões 

desta Comarca, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.

Em caráter excepcional, deixo de suscitar conflito negativo de 

competência no caso vertente, diante das ocorrências anteriormente 

mencionadas, visando imprimir a devida celeridade processual e evitar 

prejuízos às partes.

Todavia, caso o douto Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões desta 

Comarca mantenha a r. decisum anteriormente prolatada, serve a presente 

decisão desde logo como conflito negativo de competência, devendo a 

Secretaria adotar as providências necessárias, com a remessa dos autos 

ao egrégio TJ/MT para os devidos fins.

Às providências.

 Expeça o necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Rondonópolis, 16 de outubro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 638494 Nr: 327-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS, devidamente qualificado 

nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço 

com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o 

acusado do pagamento das custas processuais, diante da presente 

sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta sentença, o que 

deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, oficie-se 

imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, 

considerando que o acusado declarou que os objetos de trabalho estão 

na casa da vítima, expeça-se mandado de busca e apreensão, que 

deverão ser entregues pelo Oficial de Justiça para o Sr. Cristiano Martins 

dos Santos, que poderá ser localizado pelo telefone 066 99620 8071, a 

seguir descritos: - máquina de solta; - Carrinho; - 02 extensões; - 01 

maquita; - 01 furadeira; 01 pá; 01 inchada; Endereço de busca e 

apreensão

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633264 Nr: 4904-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS FERREIRA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JUNIOR - 

OAB:12.387 MT

 ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida em face 

do acusado ANTÔNIO MARCOS FERREIRA SALVADOR, devidamente 

qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua ABSOLVIÇÃO, 

o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, diante da 

presente sentença absolutória. Após o trânsito em julgado desta 

sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora Judiciária, 

oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, INFOSEG etc.), 

comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins de direito e, em 

seguida, arquivem-se estes autos independentemente de nova 

determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Outrossim, determino que proceda-se com os recolhimentos de 

eventuais mandados de prisões expedidos em desfavor da acusada neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, ao final da 

solenidade foi promovida a reeducação familiar, objetivando a convivência 

familiar de forma saudável e harmônica, sobretudo, por terem 01 filho em 

comum. As partes desistem dos prazos recursais.Às providências. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de gabinete I, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de DireitoAugusto Cesar Fuzaro Promotor de JustiçaGeremias 

Genoud JúniorAdvogado Antônio Marcos Ferreira Salvador Acusado

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644385 Nr: 5440-40.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO HENRIQUE LIMA DANTAS, Cpf: 

05438018103, Rg: 23236272, Filiação: Fátima Zélia de Lima e Oberto 

Rodrigues Dantas, data de nascimento: 01/10/1996, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone (65) 

9936-9441. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: "..O Ministério Público denuncia Bruno Henrique Lima 

Dantas como incurso no artigo 157, capút, do Código Penal..."

Despacho: Código: 644385Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 53.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 03 de Outubro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 11 de outubro de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do 

acusado CÍCERO DA SILVA FERREIRA, já qualificado nos autos, 

PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 

2º, inciso I, IV, e VI, § 2º - A, I, ambos do Código Penal, com observância 

na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a julgamento a ser 

realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.Em 

relação ao disposto no Artigo 413, § 3º do Código de Processo Penal, 

verifico que ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da 

prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o acusado 

responder a todo o processo preso e, depois de pronunciado pela prática 

de crime de homicídio qualificado, ser colocados em liberdade.Além disso, 

o acusado permaneceu preso no curso do processo (e assim deverá 

continuar), considerando que estão presentes os requisitos da prisão 

preventiva previstos no Artigo 312 e 313 do CPP (para a garantia da 

ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a 

aplicação da lei penal). Ademais, tal medida justifica-se como conveniente 

à instrução processual, ante a conveniência da intimação pessoal do 

acusado da pronúncia (Artigo 420, I, do CPP) e seu interrogatório em 

Plenário do Júri, o que poderia ficar prejudicado com a sua prematura 

soltura, a qual, por fim, também atrapalharia a aplicação da Lei penal, caso 

ao final seja condenado.A gravidade da conduta, aqui analisada sob o 

contexto geral do crime supostamente praticado, caracteriza grande risco 

à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa 

natureza, ou seja, dolosos contra a vida, existe necessidade premente de 

se coibir novas práticas por parte do acusado.Em respeito ao princípio 

constitucional da presunção da inocência, deixo de determinar o 

lançamento do nome do acusado no rol dos culpados, o que será feito 

após eventual condenação com trânsito em julgado.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775650 Nr: 4513-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNECAT MADEIRAS LTDA, SÃO JOÃO 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648/MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:13.534/MT

 Vistos etc. Redesigno o presente ato para o dia 12 de março de 2019 às 

14h00. Oficie Sra. Gestora ao juízo deprecado, informando a nova data 

para realização da audiência. Requisite a testemunha João Batista da 

Costa, arrolada pelo Ministério Público, na forma orientada pela e. 

Corregedoria de Justiça. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Saem os 

presentes intimados.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 252/2018-CNPAR

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Lúcia Castilho Lopes, matrícula 

1958, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, 

estará afastada de suas funções por motivo de gozo de férias, no período 

de 15/10 a 13/11/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARCOS ROGÉRIO PEREIRA, matrícula n. 5697, 

CPF n. 522.472.951-34, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário Substituto, no período de no período de 15/10 a 

13/11/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 15 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 252/2018-CNPAR

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Lúcia Castilho Lopes, matrícula 

1958, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, 

estará afastada de suas funções por motivo de gozo de férias, no período 

de 15/10 a 13/11/2018;

 RESOLVE:

 DESIGNAR o servidor MARCOS ROGÉRIO PEREIRA, matrícula n. 5697, 

CPF n. 522.472.951-34, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário Substituto, no período de no período de 15/10 a 

13/11/2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 15 de outubro de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000513-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE GARCAO SOBRAL (AUTOR(A))

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO (ADVOGADO(A))

LEANDRO OLIVEIRA KAISER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

PJE-1000513-93.2018.8.11.0015 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 E POLO PASSIVO 

para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM 

AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos 

autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013413-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI INES BIONDO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

VILSON PAULO VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

 

PJE-1013413-45.2017.8.11.0015 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 E POLO PASSIVO 
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para que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM 

AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos 

autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO ALVES DE SOUZA (RÉU)

 

PJE-1003354-61.2018.8.11.0015 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, 

manifestar acerca do(a/s) Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 15460680/15460686 ). 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000685-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

PJE-1000685-35.2018.8.11.0015 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, 17 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010179-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO FELIPE DA SILVA SCHONBERGER (REQUERIDO)

 

PJE-1010179-55.2017.8.11.0015 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, 

manifestar acerca do(a/s) CERTIDÃO que se encontra(m) nestes autos 

no(s) ID(s).( 14428514/14428520 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007314-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

NELSON BALLEN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DA MOTTA (RÉU)

LUZIA ALVINA DA SILVA MOTTA (RÉU)

 

PJE-1007314-25.2018.8.11.0015 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, 

manifestar acerca do(a/s) Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 

15242948 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS 

JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005741-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALLANY BRANDAO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ELISANETE SCHMITZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

PJE-1005741-49.2018.8.11.0015 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 15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, 

apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua 

ausência, que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 14953043 ). 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004978-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GOULART DA SILVA (AUTOR(A))

ROSANGELA HASSELSTROM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE (ADVOGADO(A))

CAROLINE TAVARES DOS REIS (ADVOGADO(A))

IVANILDO R VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO (ADVOGADO(A))

 

PJE-1004978-48.2018.8.11.0015 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 E POLO PASSIVO 

para que dentro do prazo de 15(quinze) dias, querendo ESPECIFICAREM 

AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos 

autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou 

digam se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011272-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MARQUES (ADVOGADO(A))

AILTO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

 

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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15487989 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001019-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARKUS VINICIUS BATISTELLI (REQUERIDO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

 

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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 15487989 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002323-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

FABIANE AMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIOMAR CARVALHO LOURENCO (RÉU)

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

BRUNO EDUARDO HINTZ (ADVOGADO(A))

ELPIDIO CANHAN VILANOVA (RÉU)

DE MENEZES & PEREIRA LTDA - ME (RÉU)

DELEON DE OLIVEIRA RODRIGUES (RÉU)

 

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 E POLO PASSIVO para que dentro do prazo 

de 15(quinze) dias, querendo ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE 

PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos autos, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. Sinop/MT, 17 de 

outubro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010511-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GERHARDT (ADVOGADO(A))

REAL INVEST COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEDSON ROGERIO DUARTE (RÉU)

 

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 

15(quinze) dias, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ou manifestar face sua ausência, que se encontra 

nestes autos no(s) ID(s).( 14475629 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006962-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO CURIMBABA LTDA (EXEQUENTE)

WANDERLY MONTEIRO ALVES VIANNA (ADVOGADO(A))

THIAGO VILAS BOAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

RONNALD ROBINSON D AMBROSIO (ADVOGADO(A))

MAURICIO KEMPE DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

 

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, manifestar acerca do(a/s) 

Aviso(s) de Recebimento (AR)/Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

just iça que se encontra nestes autos no(s)  ID(s) . ( 

15448965,15448975,1554707 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER 

DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001312-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE BIANCHI (RÉU)

LICISLENE FATIMA DO NASCIMENTO BIANCHI (RÉU)

 

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, manifestar acerca do(a/s) 

Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 14834242 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER 

DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006090-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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, manifestar acerca do(a/s) 

Certidão do(a) Senhor(a) Oficial(a) de justiça que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s).( 15469952 ). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018. JADER 

DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1006529-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROBERTO OLIMPIO (ADVOGADO(A))

THIAGO FUSTER NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

ALUMINIO SAO JORGE LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

BARBARA BRUNETTO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006529-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ALUMINIO SAO JORGE LTDA REQUERIDO: SANGALETTI SANGALETTI & 

CIA LTDA Vistos etc. Determino o apensamento desta habilitação de 

crédito à recuperação judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, 

intimando-se a recuperanda e o administrador judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 29 de maio de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000391-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDERSON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1002489-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ZEFERINO LONGHI (REQUERENTE)

SONIA MARIA ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de ID 15992005.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005238-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARCELINO BARBOSA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da carta de citação devolvida pela alínea 

"desconhecido".

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1009898-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE BARABACH BARRETO (REQUERENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de ID 15993307.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004663-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar sobre a certidão de ID 15994048.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 223382 Nr: 1682-40.2015.811.0015

 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: PAULO DOS SANTOS SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTÃO PARAFUSOS LTDA ME., SUPERTEC 

PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, METALURGICA TRAPP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, EDSON LUÍS MILLNITZ - OAB:OAB/SC 9971, RICARDO 

ALENCAR ULRICH - OAB:OAB/SC 16.229, ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT, RUSSEL ALEXANDRE B. 

MAIA - OAB:MS/6.296

 Intimem-se os advogados das partes para, no prazo legal, manifestarem 

acerca da proposta de honorários periciais às fls. 242/247.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 79696 Nr: 8048-13.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE APARECIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONÉIA ILDA VERONEZE - 

OAB:OAB/MT 9.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca do laudo contábil juntado às fls. 333/347.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009538-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON CEOLATTO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009538-33.2018.8.11.0015. EMBARGANTE: CEZAR 

AUGUSTO MARTINS DE MATTOS EMBARGADO: MILTON CEOLATTO 

Vistos etc. A parte embargante pugna pela concessão da gratuidade da 

justiça, benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não tem 

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, na forma 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 embargante para, no prazo de 15 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada 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, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1009469-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO ALVES CAMPOS (AUTOR(A))

S A CAMPOS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009469-98.2018.8.11.0015. AUTOR(A): S A CAMPOS & 

CIA LTDA - ME, SEBASTIAO ALVES CAMPOS RÉU: JAIRO CARVALHO 

Vistos etc. Na inicial aduz a parte requerente existir contrato de locação 

de um imóvel comercial, com cláusulas que estipulam o prazo de locação, 

o valor mensal do aluguel, bem como a proibição de sublocação do local. 

No entanto, não consta no processo o referido instrumento, a comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, bem como o alegado na 

exordial. Portanto, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, 

para que traga ao processo o referido instrumento, sob pena de 

indeferimento da inicial, pela inobservância do art. 320, e a teor dos arts. 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 

Intime-se. Cumpra-se Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007268-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO GRANJA DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007268-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

SERGIO GRANJA DE ARAUJO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST 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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007663-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

CLEMERSON SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007663-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CLEMERSON 

SILVA REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - 

ME, DILSON LEONIR KYNAST 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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006903-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

DAVID CHRISTIAN DE ABREU PAVANELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006903-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DAVID 

CHRISTIAN DE ABREU PAVANELLO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA 
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DE CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST 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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007267-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS (ADVOGADO(A))

IVONETE MARIA RIFFEL WERLANG (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DILSON LEONIR KYNAST (REQUERIDO)

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007267-51.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONETE 

MARIA RIFFEL WERLANG REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME, DILSON LEONIR KYNAST 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). Isto posto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

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, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009579-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009579-97.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: BRUNO LEANDRO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Ação de execução de título extrajudicial proposta por Loteadora Assaí 

S/S Ltda. em face de Bruno Leandro de Oliveira, ambos qualificados. Na 

forma do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e 

avaliação, para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato 

citatório. Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado 

citatório, o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos 

bens porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, 

termo de depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível 

observando-se a gradação legal do art. 835, até o limite da quantia 

prevista no art. 831, ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis 

dos arts. 832 e 833, todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem logo 

indicados pela parte executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano 

que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará 

prejuízos à parte exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. 

Não encontrada a parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, inclusive 

servindo-se preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo 

em conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do 

CPC. Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e contar-se-á da juntada aos autos do mandado de 

citação, podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009410-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 416 de 551



ROGER DE MELLO OTTANO (ADVOGADO(A))

MAURICIO CORDENONZI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO OAB - 021.402.498-95 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. L. DIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009410-13.2018.8.11.0015. AUTOR(A): KENERSON 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. 

REPRESENTANTE: CELSO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO RÉU: V. L. DIAS & 

CIA LTDA - ME Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. De ver que houve o declínio da competência da 4.ª 

vara cível da comarca de Palmas/TO para este juízo. Apesar de se tratar 

também da Justiça Comum Estadual, as unidades judiciárias são 

absolutamente distintas e independentes, cada qual provida por sistema 

próprio e legislação específica. Assim, o recolhimento das custas e 

despesas processuais na Comarca de Palmas, Poder Judiciário do Estado 

de Tocantins, não aproveita e nem comunica com o Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso. Se houve distribuição errônea da causa na 

Comarca de Palmas/TO, sendo declinada a competência para esta 

Comarca, que aportou neste juízo por distribuição aleatória automatizada, 

naturalmente que a causa deverá ser preparada neste juízo, sob pena de 

julgamento sem resolução de mérito, a teor dos arts. 290 e 485, inciso I, 

ambos do CPC. Ex positis, determino à parte autora da monitória promover 

o preparo da causa no prazo de 15 dias, sob pena de julgamento da 

causa sem resolução de mérito, nos termos retro expendidos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007410-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007410-40.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DANIELA MARTINS 

Vistos etc. Pretensão de busca e apreensão com pedido liminar, movida 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Daniela Martins, 

ambos qualificados. Alegado, em síntese, ser credor fiduciário da parte 

requerida, a qual reputou em mora. Postulou liminar para busca e 

apreensão do veículo, objeto do contrato. A inicial não foi devidamente 

instruída com os documentos pertinentes para a análise do pedido liminar, 

sendo determinado a sua emenda para recolher as custas e as despesas 

processuais; comprovar a mora da parte devedora (Id. 14389174 e Id. 

15118407), sob pena de indeferimento da inicial. Instada, a parte 

requerente juntou as guias e comprovantes do pagamento das custas e 

das despesas processuais, e também notificação da parte devedora, a fim 

de comprovar a mora, recebida no dia 05/10/2018. É o relatório. Julgo. A 

parte requerente não cumpriu a ordem judicial para a regularidade 

processual em sua integralidade, persistindo um dos defeitos apontados, 

notadamente a ausência de prévia comprovação da mora, que 

necessariamente tem que anterior ao ajuizamento da ação. Pode ser que 

tenha havido a notificação em tempo da mora e, por lapso ou relapso, não 

tenha sido juntada ao processo. Daí porque oportunizada a emenda da 

inicial nessa parte, de modo a evidenciar o necessário pressuposto 

processual. Nas dívidas garantidas por alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. No entanto, o 

art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/1969, condiciona a busca e 

apreensão do bem à prévia comprovação da mora, admitindo que esta se 

dê via carta registrada, consoante se pode inferir do § 2.º, do art. 2.º, do 

referido diploma legal, in verbis: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou 

mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, 

o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em 

contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no 

pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao 

devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 

2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. Para o 

acolhimento da ação de busca e apreensão não basta o simples 

inadimplemento contratual do devedor, sendo indispensável à 

comprovação da sua mora, suficientemente documentada e anterior ao 

ajuizamento da ação. É pacífico na jurisprudência que para a constituição 

em mora não é necessário provar que a notificação foi pessoalmente 

recebida pelo devedor, bastando que seja enviada ao endereço informado 

no contrato. No entanto, o que ocorreu neste caso é que não houve 

comprovação da mora, previamente ao ingresso em juízo. A notificação 

trazida no Id. 15912234 foi recebida no dia 05/10/2018, enquanto a ação 

foi distribuída no dia 25/07/2018. A prévia notificação da mora constituída 

do devedor tem o condão de oportunizar-lhe sua purga, de maneira até a 

evitar uma demanda judicial. O que não ocorreu no caso em tela. Ao 

devedor não foi oportunizado previamente cumprir espontaneamente o 

contrato, retirando qualquer sentido dessa notificação tardia, quando, já 

distribuída a ação, ele não tem mais qualquer chance de evitar o litígio, 

onerando-lhe abusivamente. Convém lembrar que não deve haver norma 

sem sentido ou significado prático, nem que desnivela a relação negocial 

entre os contratantes a tal ponto de uma delas poder tudo, até fazer de 

conta que promoveu a correta e tempestiva notificação da mora, que 

neste caso não ocorreu – serôdia – a criar privilégios por desídias que a 

isonomia, a cooperação e a paridade de armas, a probidade e boa-fé não 

autorizam (CF, art. 5.°, inciso I; CPC, arts. 5.°, 6.° e 7.°; e CC, art. 422), 

como se a providência (notificação da mora) não passasse de um passo 

vazio ou estéril que não carrega utilidade alguma, se admitida como está. 

Não é e não deve ser. A Lei de alienação fiduciária dá margens de 

garantia e vantagens suficientes ao credor fiduciário, não sendo honesto 

e nem justo admitir que a notificação da mora seja posterior ao ajuizamento 

da ação, que configura extravagante surpresa e fere a ampla defesa, não 

passando, neste caso, de estéril formalidade que apenas lhe onera, pois 

os custos inerentes terminam sendo repassados ao fiduciante/devedor 

como parcela da totalidade da mora. De todo modo, a mora previamente 

constituída é um requisito essencial, uma condicionante de procedibilidade, 

que remete a pressuposto processual de constituição e validade regular 

da relação jurídica adjetiva, matéria de ordem pública cognoscível ex 

officio, exigida no art. 2º, § 2º, do Decreto – Lei 911/1969, e reforçada na 

Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação: 

“Súmula 72. A comprovação da mora e imprescindível a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Nesse rumo, tem seguido 

firme o norte pretoriano, com arestos destacados em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA 

COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA 

EM ENDERÇO DIVERSO DO CONTRATO. EXIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. 

EXTINÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É 

cediço que a prévia constituição em mora do devedor é condição 

específica de procedibilidade para propositura da ação de busca e 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, a teor do que dispõe a Súmula 

nº 72 do STJ. 2. O que se extrai da certidão da notificação extrajudicial 

juntada à fl. 07 V., é para endereço diverso do contrato firmado entre as 

partes. 3. Não há como acolher as razões do apelante, de modo que 

mantenho o posicionamento delineado na sentença proferida de que não 

há condição de procedibilidade na petição inicial a autorizar a busca e 

apreensão do veículo automotor objeto da lide. 4. Recurso conhecido e 
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improvido”. (TJ-ES; Apl 0001277-12.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 21/05/2018; DJES 30/05/2018); 

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SÚMULA Nº 72 DO 

STJ. MORA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA 

INICIAL, POSTO QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA DEVE SER PRÉVIA AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. A notificação extrajudicial deve se realizar 

antes do ajuizamento da lide, a fim de permitir ao consumidor o pagamento 

do débito em atraso, visto que após o processamento da demanda a purga 

da mora somente é possível com o adimplemento integral do contrato. Por 

conseguinte, não havendo notificação extrajudicial válida ao tempo do 

ajuizamento da ação correta a sentença que indeferimento da exordial. 

Precedentes. Apelo desprovido”. (TJ-RS; AC 0129853-28.2018.8.21.7000; 

Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Sbravati; 

Julg. 11/05/2018; DJERS 15/05/2018); “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O 

PROTESTO E O CRÉDITO ALEGADO NA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que 

indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão porque não 

comprovada a notificação extrajudicial da ré. 2. A notificação extrajudicial 

é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, 

portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão (Súmula nº 72, STJ). 3. No caso dos autos, o autor não 

comprovou a entrega da notificação extrajudicial. 3.1. Ademais, além de 

haver divergência no endereço do réu, não tendo sido entregue a 

correspondência por motivo de destinatário desconhecido não há qualquer 

demonstração de vínculo entre o protesto e o crédito alegado na inicial e a 

subsequente confissão de dívida. 4. Não há que se falar em prévia 

intimação pessoal da parte autora, antes da extinção do feito, por se tratar 

de hipótese de aplicação do art. 321 do CPC, que dispõe: Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 5. Apelação improvida”. (TJ-DF; 

Proc 0710.78.7.642017-8070007; Ac. 109.3273; Segunda Turma Cível; Rel. 

Des. João Egmont; Julg. 02/05/2018; DJDFTE 10/05/2018); Nestas 

circunstâncias, não está comprovada a regular constituição prévia em 

mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n.° 911/1969. A 

extinção da ação é medida de rigor, cujo pressuposto processual, 

funcionando como condição de procedibilidade, não tem como ser suprido, 

pois a notificação da mora seria de qualquer maneira tardia, não 

alcançando seu desiderato. A ausência da comprovação da mora implica 

na extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da 

petição inicial, a teor dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I, todos do CPC. Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, 

dos comentários ao art. 321 do CPC, pág. 891, do seguinte teor: 

“Indeferimento da petição inicial. Havendo o juiz dado oportunidade ao 

autor para emendar a inicial e, depois disso, ainda persistir o vício, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. A Emenda da inicial 

foi oportunizada em respeito ao comando do art. 321 do CPC, para 

demonstrar a regular constituição da mora, mesmo não fazendo sentido 

não documentá-la ou mesmo pretender supri-la depois de ajuizada a 

demanda, quando aniquilaria sua natureza jurídica, pois mora alguma 

consubstanciada existiria. O que é o caso. Como pressuposto processual, 

documento essencial, para a constituição e validade da relação jurídica 

instrumental, sua comprovação necessariamente tem que instruir a petição 

inicial, promovida antes do ingresso em juízo, sob risco de não subsistir a 

própria ação. Indeferimento da petição inicial impositivo. Isto posto, indefiro 

a petição inicial para julgar o processo sem resolução de mérito, nos 

termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora a pagar custas e as 

despesas processuais, dado o princípio da sucumbência. Sem honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005356-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO EUFRASIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005356-04.2018.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VALDEVINO EUFRASIO Vistos etc. Ação de 

busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Omni – Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Valdevino Eufrasio, ambos 

qualificados. R. decisão inaugural de Id. 14471919 deferiu a liminar 

suscitada a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. Não houve 

integração da lide. A parte requerente, no Id. 14966282, atravessou 

petição desistindo da ação, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Requereu os benefícios do art. 90, § 3º, do CPC. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte requerente que pode 

ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte requerida, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes 

em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 

após homologação judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Calha 

frisar, que a dispensa de custas judiciais remanescentes, com base no 

art. 90, § 3º, do CPC, somente é admissível em caso de transação, o que 

não é o caso. Nenhum instrumento de acordo foi apresentado. Apenas 

requerido a desistência da ação. Logo, não é aplicável ao caso em tela o 

mencionado dispositivo. Demais disso, considerando o adiantamento de 

custas como regra no Estado de Mato Grosso, de acordo com a Lei 

estadual de custas n.° 7.603/2001, aparentemente inexistem custas 

processuais remanescentes. Isto posto, homologo a desistência da ação 

em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte 

requerente a pagar custas e despesas processuais. Sem condenação em 

honorários advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Apesar de 

possivelmente não existirem, por desamparo da Lei, indefiro o pedido de 

dispensas da custas processuais remanescentes. Indefiro o pleito de 

baixa de restrição no prontuário do veículo no DETRAN, haja vista que não 

foi lançada qualquer restrição por este juízo. Eventual restrição promovida 

pela parte autora compete a ela baixar, sem a necessidade do crivo 

judicial para tanto. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - MT, 17 de 

outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006451-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL ANTUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006451-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ISMAEL ANTUNES Vistos 

etc. Ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Banco 
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Bradesco Financiamentos S/A. em face de Ismael Antunes, ambos 

qualificados. A parte requerente, no Id. 14554284, mesmo antes da 

decisão inaugural, atravessou petição desistindo da ação. Expressamente 

renunciou ao prazo recursal. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é 

uma prerrogativa da parte requerente que pode ser manejada a qualquer 

tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da parte 

requerida, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

assim redigido: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial”. Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da 

Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo o processo sem 

resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. 

Condeno a parte requerente a pagar custas e despesas processuais. 

Sem condenação em honorários advocatícios, dada a inexistência de 

litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa de restrição no prontuário do veículo 

no DETRAN, haja vista que sequer foi analisada a inicial, sendo impossível 

qualquer restrição lançada por este juízo. Eventual restrição promovida 

pela parte autora compete a ela baixar, sem a necessidade do crivo 

judicial para tanto. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. 

I. C. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001199-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

VONEI BARP SERVICOS - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO VERISSIMO BONFIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001199-56.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VONEI BARP 

SERVICOS - EPP EXECUTADO: RONALDO VERISSIMO BONFIN Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial, tendo como parte exequente 

Vonei Barp Serviços - EPP e como parte executada Ronaldo Verissimo 

Bom Fim, ambos qualificados. Acolhida a pretensão executória no Id. 

4176812. Integrada a lide, conforme certidão de Id. 4595152. As partes 

noticiaram no Id. 13696598 que se compuseram, a postular a consequente 

extinção do processo. Relatados e examinados. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o 

primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “Art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Acordo, 

declaradamente cumprido. Logo, quitada integralmente a obrigação, 

impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Isto posto, 

equacionada a lide de forma amistosa e definidas as condições, 

cumpridas, homologo o acordo travado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, nos termos dos arts. 924, 

inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinta a 

execução em pauta. Nada mencionado a respeito da assunção das custas 

e despesas processuais. Assim, por força do art. 90, § 2.°, do CPC, 

condeno-as a pagá-las, pro rata. Por fim, nada acordado também quanto 

aos honorários advocatícios, cabendo a cada qual honrar com os do seu 

respectivo patrono, a teor do mencionado art. 90, § 2º, do mesmo Digesto 

Adjetivo, como a melhor e justa forma de serem repartidos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. 

C. Sinop - MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009482-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009482-34.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA Vistos etc. Ação de busca 

e apreensão, com pedido liminar, proposta por BV Financeira S/A Crédito, 

Financiamento e Investimento em face de Carlos Alexandre de Souza, 

ambos qualificados. R. decisão inaugural de Id. 10722268 deferiu a liminar 

suscitada a determinar a apreensão do veículo objeto da lide. Não houve 

integração da lide. A parte requerente, no Id. 14958268, atravessou 

petição desistindo da ação, com base no art. 485, inciso VIII, do CPC. E 

ainda postulou baixa de restrições correlatas no prontuário do veículo no 

DETRAN. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte requerente que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte requerida, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 

de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, 

nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC, assim redigido: “Art. 200. 

Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais 

de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação 

só produzirá efeitos após homologação judicial”. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC. Condeno a parte requerente a 

pagar custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Indefiro o pleito de baixa 

de restrição no prontuário do veículo no DETRAN, haja vista que não foi 

lançada qualquer reserva ou constrição por este juízo. Eventual restrição 

promovida pela parte autora compete a ela própria baixar, sem a 

necessidade do crivo judicial para tanto. Por fim, determino que as 

intimações sejam realizadas em nome do douto advogado indicado no Id. 

14958268. Anote-se. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 17 de outubro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO OLIVI PERES (AUTOR(A))

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001844-13.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): JOSE LEANDRO 

OLIVI PERES POLO PASSIVO:RÉU: SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.14915455, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 4 de dezembro 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 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006332-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ADENILVA SOUZA DA SILVA GOELLNER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE APARECIDA PIREZ (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1006332-45.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ADENILVA 

SOUZA DA SILVA GOELLNER POLO PASSIVO:RÉU: JOSIANE APARECIDA 

PIREZ Certifico que, em cumprimento a determinação id.15157725 designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 4 de dezembro 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 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001773-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL DIAS DE CARVALHO (AUTOR(A))

VANDERSON PAULI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUIU DIESEL LTDA - EPP (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001773-45.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): ISAEL DIAS DE 

CARVALHO POLO PASSIVO:RÉU: TUIUIU DIESEL LTDA - EPP Certifico que, 

em cumprimento a determinação id. 15165587, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000907-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON MACEDO DE BARROS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1000907-03.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 3ª PROMOTORIA 

DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP POLO PASSIVO:RÉU: AIRTON MACEDO DE 

BARROS Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15197670, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro 

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 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005276-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA ROSA (AUTOR(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO COSTA DA SILVA (RÉU)

IVO PARIS (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1005276-74.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GEVANILDO DA 

ROSA POLO PASSIVO:RÉU: IVO PARIS, ROGÉRIO COSTA DA SILVA 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.15312775, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009894-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO BASSETTO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009894-28.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010176-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERABI MINERACAO S.A. (AUTOR(A))

JOSUEL BENEDITO DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGPE - ENGENHARIA PROJETOS E EXECUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010176-66.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 
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justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009801-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009801-65.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 16 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006328-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIANE INACIA DE CASTRO (AUTOR(A))

ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIM SILVA COSTA 04155953129 (RÉU)

FRANKLIM SILVA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006328-71.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de outubro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007345-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO CARVALHO OLIVEIRA (REQUERIDO)

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007345-45.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Diante do efeito infringente dos embargos de declaração opostos em ID 

15483580, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o §2º, do art. 1.023, do CPC. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

16 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012945-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEMOS (ADVOGADO(A))

ROQUE ANTONIO GREGOLETTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PEREIRA DE SOUZA (RÉU)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (RÉU)

Jean Carlos Tavares de Miranda (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco ( 05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, na 

Gleba Santa Felicidade, na cidade de Santa Carmem/MT, bem como 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Sorriso/MT ( Audiência será no dia 22/11/2018, ÀS 

13hH30min.), 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: 1008243-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (ADVOGADO(A))

FERNANDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (RÉU)

COLÉGIO JOÃO PAULO I (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008243-92.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FERNANDA 

PEREIRA DA SILVA POLO PASSIVO:RÉU: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP, COLÉGIO JOÃO PAULO I Certifico que, em 

cumprimento a determinação id.15168106, designo audiência de tentativa 

de conciliação para o dia 11 de dezembro 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). 15 de outubro de 2018 Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003004-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE SINOP – MT. Autos n° 1003004-73.2018.8.11.0015 

DALCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,, devidamente qualificada e 

representada, vem através do presente requerer a juntada de cópia do 

comprovante de depósito judicial que segue em anexo em pdf. O depósito 

corresponde ao valor de R$ 2.484,72 (dois mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e setenta e dois centavos), referente a 9ª parcela, com 

vencimento em 10/10/2018. Requer ainda, com base nos pedidos 

constante na exordial, que o presente recibo, seja recebido e 

contabilizado na condenação referente aos danos materiais – devolução 

do indébito. Termos em que; P. deferimento. Sinop/MT, 24 de Setembro de 
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2018. ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR 

OAB/MT - 8182 OAB/MT - 9061-B

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008140-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINO FERNANDES (AUTOR(A))

FELIPE OLING CORASSA (ADVOGADO(A))

RENE CORASSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008140-51.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GONCALINO 

FERNANDES POLO PASSIVO:RÉU: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a determinação id. 15435785, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro 

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 Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011452-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA (AUTOR(A))

WILLIAM ANTONIO SIMEONE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1011452-69.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GEOTECNIA E 

FUNDACOES ESTE LTDA POLO PASSIVO:RÉU: CONSTRUTORA TRIUNFO 

S/A Certifico que, em cumprimento a determinação id.15073524, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 11 de dezembro 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 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000798-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VIEIRA GUSTMANN (REQUERENTE)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

SONIA REGINA CASTILHO GUSTMANN (REQUERENTE)

TIAGO GALLAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA VARELA (REQUERIDO)

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERIDO)

JACQUELINE ANDRESSA CYPEL (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1000798-86.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: EDSON VIEIRA 

GUSTMANN, SONIA REGINA CASTILHO GUSTMANN POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: PATRICIA VARELA, JACQUELINE ANDRESSA 

CYPEL, GENERALI BRASIL SEGUROS S A Certifico que, em cumprimento a 

determinação id. 15097796, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 11 de dezembro 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 Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001181-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DE OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEJALMA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1001181-64.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): OSVALDO DE 

OLIVEIRA ALVES POLO PASSIVO:RÉU: EDEJALMA PEREIRA DA SILVA 

Certifico que, em cumprimento a determinação id.15098529, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de dezembro 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 Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009773-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

FREDSON NASCIMENTO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009773-34.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): FREDSON 

NASCIMENTO DE SOUSA POLO PASSIVO:RÉU: VIVO S.A. Certifico que, 

em cumprimento a determinação id. 15098613, designo audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 18 de dezembro 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 audiência será 

feita na pessoa de seu advogado). 10 de outubro de 2018 Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009595-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

ITACIARA MOTORS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO LUIZ BATISTA DE LIMA (REQUERIDO)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1009595-85.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: ITACIARA 

MOTORS LTDA POLO PASSIVO:REQUERIDO: THIAGO LUIZ BATISTA DE 

LIMA Certifico que, em cumprimento a determinação id.15098704, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de dezembro 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). 15 de outubro de 2018 Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012876-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS (ADVOGADO(A))

CLAUDELTON DE MORAIS PEDROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012876-49.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Expediente
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 94015 Nr: 1038-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA GALINDRO VENSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1038-44.2008.811.0015

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DA GLORIA GALINDRO VENSON

PARTE RÉQUERIDA: PAULO CÉSAR BARBOSA

INTIMANDO: Paulo César Barbosa, Cpf: 58179283100, Rg: 766.461 SSP 

MT Filiação: Paulo Vicente Barbosa e Elíria Depra Barbosa, data de 

nascimento: 02/07/1973, brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, 

separado(a) judicialmente, comerciante, Endereço: Av. das Embaubas, Nº 

694, Bairro: Setor Comercial, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Intimação da parte executada, para pagar em 15 (quinze) 

dias o valor de R$ 102.682,70 (cento e dois mil seiscentos e oitenta e dois 

reais e setenta centavos), sendo este o valor atualizado e composto pela 

dívida original mais os 15 % (quinze por cento) de honorários 

advocatícios. Caso não ocorra o pagamento no prazo estipulado, será 

acrescida multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor a ser pago, como 

também, sobre os honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1º 

CPC/2015.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de uma Ação de Cumprimento de Sentença, 

ajuizada por MARIA DA GLORIA GALINDRO, em face de PAULO CESAR 

BARBOSA, aduzindo, em síntese, que em 25 de abril de 2006, vendeu 

para o réu um ponto comercial denominado Floricultura Stilos Flores, pelo 

valor de R$ 30,000.00 (trinta mil reais), em que foi dado como entrada de 

negociação o valor de R$ 5.297,48 (cinco mil duzentos e noventa e sete 

reais e quarenta e oito centavos), e o valor restante deveria ser pago em 

49 (quarenta e nove) parcelas mensais e consecutivas de R$ 500,00 

(quinhentos reais) cada uma, com início em 14 de maio de 2006 e término 

para 15 de maio de 2010. Informa que o réu e sua esposa, Sra. Morgana, 

revenderam o referido ponto comercial para uma pessoa de nome Ney, 

sem adimplir com o compromisso firmado no contrato ao que se refere às 

parcelas de pagamento e sem avisar previamente a autora, então 

vendedora. Ressalta que o último pagamento foi realizado no mês de 

outubro de 2007, não havendo mais liquidação após esta data, sendo 

devido pela ré as parcelas vencidas e as vincendas, totalizando um total 

de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), além de indenização 

por danos morais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc.O cumprimento da sentença far-se-á nos 

mesmos autos, a teor dos arts. 513 e 516, inciso II, ambos do CPC. 

Anote-se como cumprimento de sentença.Cite-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias o valor reclamado, a contar esse prazo da efetiva 

intimação, conforme demonstrativo de débito apresentado.Não cumprida 

espontaneamente a sentença no aludido prazo, na forma da lei, incidente 

de modo automático a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida nesta execução, 

cumulando-a com a obrigação, nos termos do art. 523, § 1º, do aludido 

Codex.Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta desde logo pelo 

senhor meirinho (salvo se depender de conhecimentos técnicos 

especializados, hipótese em que, certificado a respeito, será nomeado 

avaliador), cujos honorários respectivos, conforme a coisa a ser avaliada, 

serão arbitrados posteriormente, a serem supridos pela parte exequente e 

carreados à parte executada ao final. Da penhora e da avaliação deve ser 

desde logo intimada a parte devedora, e desta última também a parte 

exequente. Não sendo encontrados bens passíveis de penhora, intime-se 

a parte exequente a indicá-los, procedendo-se conforme tópico 

anterior.Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá 

efetivá-la em 15 dias, a contar da intimação da penhora e avaliação, 

hipótese em que deverão os autos vir conclusos para recebê-la, se for o 

caso, declarando-se em quais os efeitos, que de regra não terá efeito o 

suspensivo, abrindo-se vistas à parte exequente para contrariá-la no 

mesmo lapso.FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de 

execução no valor de 10%, sobre o valor da execução, na esteira do art. 

85, § 2.º e § 8.º, do Código de Processo Civil.Na hipótese de não 

pagamento, acrescida a multa, façam os autos conclusos para análise do 

pedido de penhora online, via sistema BACENJUD.Intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 16 de outubro de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131036 Nr: 10252-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX STEWART ARMAZÉNS GERAIS DO BRASIL 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARBOSA PARRA - 

OAB:SP-79.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9669-A

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no 2º parágrafo da decisão 

de fls. 152 sem que fosse apresentada manifestação pela parte 

executada intimada às fls.159. Certifico ainda que, em cumprimento ao 3º 

parágrafo da referida decisão em consulta ao sistema SISCONDJ constatei 

a existência de duas contas vinculadas a este feito: conta 

2600107109356 com R$ 4.790,40 (quatro mil setecentos e noventa reais e 

quarenta centavos) e conta 400107089541 com R$ 2.486,32 (dois mil 

quatrocentos e ointenta e seis reais e trinta e dois centavos) de forma 

que, intimo a parte exequente a atender a determinação de fls. 152. Prazo: 

Cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 181184 Nr: 2076-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 2 da decisão de fls. 

107 sem que fosse informado o pagamento do débito pela parte executada 

intimada às fls. 108. Certifico ainda que, intimo a parte exequente para dar 

cumprimento ao item 3 da referida decisão .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 154038 Nr: 2016-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELETRON NORTE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 2 da decisão de fls. 
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276 sem que fosse apresentado comprovante de quitaçaõ do débito pela 

parte executada intimada às fls. 277. Certifico ainda que, intimo a parte 

exequente a dar cumprimento no item 3 da referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 168182 Nr: 3119-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA - EXODUS I, PETROSAC INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT. DE EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - 

OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO TRIZOLINI - 

OAB:192978/SP, Evelyn Kautz Vieira - OAB:203755/SP, FABIO DE 

ALENCAR KARAMM - OAB:184968, Manoela de Araújo Silva - 

OAB:OAB/SP 186.810, Sérgio Augusto da Silva - OAB:OAB/SP 

118.302

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 2 da decisão de fls. 

178, sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pela 

parte executada intimada às fls. 179. Certifico ainda que, intimo a parte 

exequente a manifestar-se, nos termos do item 4 da referida decisão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 127832 Nr: 7046-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACY MATILDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOLN MICHEL BRAGA PRESOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE VINICIUS FERNANDES 

DE ABREU - OAB:12390/MT

 Certifico que, decorreu o prazo determinado no item 3 da decisão de fls. 

95 sem que fosse apresentado comprovante de quitaçaõ do débito pela 

parte executada intimada às fls.96. Certifico ainda que, intimo a parte 

exequente a dar cumprimento no item 4 da referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249977 Nr: 18302-30.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSO MARCOS VAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

manifestar-se quanto a petição de fls. 138/143 no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204801 Nr: 6842-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON VILELA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico que, os embargos monitórios (fls. 100/102) é tempestivo. 

Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da 

embargada a manifestar-se no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 116734 Nr: 9132-44.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Certifico que, decoreu o prazo determinado às fsl. 257, sem que fosse 

apresentado comprovante de quitação do débito pelos executados 

(citados às fls. 285). Certifico ainda que, autorizada pelo art. 152, inc. VI, 

do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) 

da exequente a apresentar cálculo atualizado do débito e recolhimento de 

diligência para expedição e mandado de penhora (caso queira). Prazo: 

Quinze dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196549 Nr: 18275-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE PORTO FONTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18275-18.2013.811.0015

 ESPÉCIE: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARILEIDE PORTO FONTANA

PARTE RÉQUERIDA: EDSON GOIANO DA SILVA

INTIMANDO: Marileide Porto Fontana, Cpf: 73273880104, Rg: 1693827-5 

Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), do lar, Endereço: Rua das Canelas Nº 

1378, Bairro: Jardim das Violetas, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Intimação da parte autora, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Ação Rescisória, ajuizada por Marileide 

Porto Fontana em face de Edson Goiano da Silva, arguindo, em síntese 

que, em 17/01/2012 celebrou com o réu contrato de compra e venda de 

um veículo automotor "FIAT UNO MILLE FIRE, cor cinza placas IKM 3457, 

ano/mod 2002, chassi: 9BD15822524352331, Renavan nº 775406660", 

alienado fiduciariamente junto ao Banco "Anymoré Financiamento 

Santander", tendo o réu, como pagamento, entregado uma motocicleta e 

assumido as 33 (trinta e três) parcelas restantes do financiamento. 

Entretanto, aduz a autora que o réu não vem pagando as parcelas do 

financiamento, circunstância que culminou na inclusão do nome da autora 

nos cadastros do SPC. Assim, diante do inadimplemento contratual, 

pleiteia, em sede de antecipação de tutela, seja emitida em seu favor 

ordem de reintegração de posse do objeto do contrato, ou 

subsidiariamente, seja concedida medida cautelar de busca e apreensão 

do mesmo.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 2. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. 
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Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Nascimento 

Nunes, digitei.

Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Luzimeiry Tomaz Nazário

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009986-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

DEISIQUELI PEDROSO DE AMORIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009986-06.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 1.1. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 

Tendo em vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual 

diferença relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de 

prova pericial é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a 

viabilização de acordo entre as partes depende da realização de tal prova, 

de modo que, a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a 

composição entre as partes, determino a produção de prova pericial, que 

deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões 

decorrente do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões 

apontadas pela autora são decorrentes de algum acidente, mormente o 

mencionado na inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A 

referida lesão resultou em invalidez ou incapacidade permanente para a 

parte autora? Tal invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) 

Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com 

o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 

com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

6. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010093-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

PABLO GEILSON DA SILVA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010093-50.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 1.1. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento 

no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. 

Tendo em vista que se trata de pretensão de recebimento de eventual 

diferença relativa ao seguro DPVAT por incapacidade, a realização de 

prova pericial é essencial ao deslinde do feito. Ademais, é sabido que a 

viabilização de acordo entre as partes depende da realização de tal prova, 

de modo que, a fim de dar maior celeridade ao feito e visando obter a 

composição entre as partes, determino a produção de prova pericial, que 

deverá ser realizada pelo IML, a fim de quantificar o percentual das lesões 

decorrente do acidente de trânsito. 3. Oficie-se ao IML comunicando a 

nomeação de um dos médicos daquela instituição para a realização da 

perícia, enviando cópia dos quesitos a seguir expostos, solicitando que o 

laudo seja enviado a este juízo no prazo de 30 (trinta) dias: a) As lesões 

apontadas pela autora são decorrentes de algum acidente, mormente o 

mencionado na inicial? b) Em razão da lesão, está a parte autora 

impossibilitada de exercer qualquer atividade laboral e cotidiana? c) A 

referida lesão resultou em invalidez ou incapacidade permanente para a 

parte autora? Tal invalidez/incapacidade é definitiva ou provisória? d) 

Havendo invalidez/incapacidade, qual o grau de extensão, de acordo com 

o disposto na tabela emitida pelo CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS 

PRIVADOS – CNSP? 4. A parte autora deverá comparecer perante o IML, 

com os documentos necessários, a fim de se submeter à perícia, no prazo 

de 10 (dez) dias. 5. Vindo o laudo aos autos, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

6. Cite-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 7. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 8. Intimem-se, sendo a requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 9. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 16 de outubro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010116-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

MARIA CUNHA DE MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA CRISTINA VAZ HORSTER (RÉU)

CLEBER ELISANDRO CARRION (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Número do Processo: 1010116-93.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. Cite-se a parte ré para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários advocatícios de 

5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 

702 do Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito 

o título executivo judicial. 3. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 4. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 16 de outubro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006688-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCHULZ LOPES (AUTOR(A))

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (RÉU)

Outros Interessados:

CESAR PEREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

IRENE MARIA SOUZA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006688-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ADRIANO SCHULZ LOPES RÉU: COOPERATIVA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO (COOPAF) Processo nº 

1006688-40.2017.8.11.0015 Vistos, etc. O sistema PJe permite a juntada 

aos autos dos mais diversos tipos de arquivos, tais como vídeos, fotos, 

áudios, dentre outros, nos seguintes formatos e tamanhos[1]: .png - Para 

arquivos de imagem (até 5.0MB); .oga - Para arquivos de audio (até 

10.0MB); .mpga - Para arquivos de audio (até 10.0MB); .ogg - Para 

arquivos de audio ou vídeo (até 10.0MB); .mpeg - Para arquivos de audio 

ou vídeo (até 10.0MB); .ogv - Para arquivos de audio ou vídeo (até 

10.0MB); .mp4 - Para arquivos de audio ou vídeo (até 10.0MB); .html - Para 

arquivos de texto (até 5.0MB); .pdf - Para arquivos de texto (até 5.0MB); 

Assim, indefiro o pedido de juntada de CD-ROM aos autos, facultando à 

embargante instruir a sua defesa com os arquivos que entender 

pertinentes no prazo de cinco dias, salientando que os manuais de 

utilização do sistema PJe podem ser baixados através do site: 

http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ Com a juntada dos arquivos, intime-se a 

parte adversa para que se manifeste em cinco dias. Por oportuno, 

considerando as manifestações ID 10609425 e ID 10893999, designo o dia 

17/10/2018, às 15:00 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO [1] http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ SINOP, 11 

de setembro de 2018. Juiz(a) 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)

 

Intimar o advogado do embargado para que no prazo de cinco (5) dias 

recolha as guias para expedição de Carta Precatória a ser encaminhada 

para a Comarca de Nova Monte Verde - MT, com a finalidade de constatar 

e avaliar as benfeitorias existentes no imóvel denominado lote 3, da 

quadra 7, registrado na matrícula 3392 dáquela Comarca, sendo que 

referidas guias que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br, 

juntando-a aos autos para posterior expedição da referida carta 

precatória, conforme determinado

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005282-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FRANCIO (EXEQUENTE)

MARLY DE MOURA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVAM COSTA DA SILVA 89115155153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005282-81.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: LAERCIO 

FRANCIO EXECUTADO: ERIVAM COSTA DA SILVA Vistos, etc... O 

numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino que 

se cumpra o último despacho. Intime-se o executado, art. 854, § 2º do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006245-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORALICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006245-55.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI RÉU: DORALICE DA SILVA 

Vistos, etc. Intime-se a autora, pela última vez, para que cumpra a decisão 

ID 13877755, observando a determinação contida no art. 319, VII do CPC 

no prazo de 5 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: 1009197-07.2018.8.11.0015

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:

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009197-07.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ADONIRO CAPANEMA 

NETO Vistos, etc... Intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 dias, 

traga aos autos comprovante de pagamento referente às custas e taxas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009202-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO MELLENBERGS LOFFI (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009202-29.2018.8.11.0015. AUTOR(A): COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT RÉU: MARCIO MELLENBERGS LOFFI Vistos, etc... 

Intime-se a Requerente para que, no prazo de 15 dias, traga aos autos 

comprovante de pagamento referente às custas e taxas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009674-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DIAS VENCESLAU (AUTOR(A))

ADRIELLE FACCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1009674-30.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

DIEGO DIAS VENCESLAU RÉU: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos, 

etc... Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias 

pagas e antecipação de tutela inaudita altera pars que Diego Dias 

Venceslau move contra Loteadora Assaí S/S Ltda, ao fundamento de que 

adquiriu desta dois imóveis urbanos, consistente em dois terrenos 

localizados no loteamento Jardim Portinari Etapa II, lotes 05 e 06, da quadra 

26, com área de 300 m² cada um, em Sinop, mediante o pagamento de uma 

entrada de R$ 1.500,00, sendo R$ 750,00 referente a cada terreno, e se 

comprometendo ao pagamento de 120 parcelas mensais de R$ 743,75 

para cada lote. Alega que efetuou o pagamento da entrada e das parcelas 

vencidas até 25/03/2018, totalizando R$ 64.858,16 pelos lotes, no entanto, 

devido a motivos financeiros, não pôde mais honrar o pagamento das 

parcelas, e por isso procurou a requerida a fim de devolver o imóvel e 

rescindir o contrato, solicitando a restituição dos valores pagos, no 

entanto a proposta apresentada pela requerida o coloca em grande 

desvantagem. Esclarece que não concordou com a proposta apresentada 

pela requerida e que teme que ela negative o seu nome perante os órgãos 

de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento das parcelas do 

imóvel, razão pela qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja 

declarada a rescisão dos contratos; seja suspensa a cobrança do IPTU e 

determinado à requerida que se abstenha de proceder a negativação 

enquanto perdurar a presente ação. 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”. Muito embora a 

alegação de dificuldade financeira não seja suficiente para justificar a 

inadimplência do autor, e consequentemente o deferimento da tutela de 

urgência, a verdade é que ele visa a rescisão dos contratos de 

compromisso de compra e venda celebrados com a requerida, pleiteando 

o ressarcimento dos valores das parcelas que pagou e devolvendo os 

imóveis que adquiriu, fato que evidencia a fumaça do bom direito, até 

porque o pleito antecipatório visa apenas e tão somente que a requerida 

se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O 

perigo de dano resta evidente diante do fato de que o nome do autor não 

pode ser negativado enquanto estiver litigando acerca da rescisão dos 

contratos, até porque colocou os imóveis à disposição da requerida. Pelo 

exposto, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a 

requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em razão da 

inadimplência dos contratos firmado entre as partes, sob pena de multa 

que fixo em R$ 5.000,00. Indefiro o pedido de declaração de rescisão 

antecipada dos contratos, eis que somente após o contraditório e eventual 

produção de provas é que este Magistrado terá elementos suficientes 

para fixar o percentual de retenção sobre o valor das parcelas pagas, 

além de eventuais dívidas que recaem sobre os imóveis. Considerando 

que o legitimado para a cobrança do IPTU é o executivo municipal, e não a 

requerida, indefiro o requerimento de suspensão da cobrança do IPTU. 

Desde já autorizo a imissão da requerida no imóvel objeto desta ação, 

podendo ela usar, gozar e dispor da área, se assim o quiser. 

Considerando que com a presente decisão o autor devolverá os imóveis à 

requerida e consequentemente deixará de pagar mais de R$ 2.000,00 

mensais referentes às respectivas parcelas, indefiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita e condiciono o cumprimento da presente 
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decisão ao pagamento das custas processuais. 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 proceda ao pagamento das custas processuais, em seis 

parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em cinco dias, 

sob pena de extinção. Com o pagamento da primeira parcela, cumpra-se a 

tutela acima deferida e cite-se a requerida para integrar a relação 

processual. Designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

16:00 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

Intimação 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:

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDIMAR PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ADRIANO PADOVAN JUBILEU (TESTEMUNHA)

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JURACI SILVA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

AFONSO CELSO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO ALVES (TESTEMUNHA)

 

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

Intimação 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:

JORGE BALBINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDIMAR PEREIRA NUNES (TESTEMUNHA)

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA (TESTEMUNHA)

ADRIANO PADOVAN JUBILEU (TESTEMUNHA)

LUIZ FRANCISCO GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

GELSON OLIVEIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

JURACI SILVA DO NASCIMENTO (TESTEMUNHA)

AFONSO CELSO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

MARCOS ANTONIO ALVES (TESTEMUNHA)

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002915-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

V. MUCHIUTT VEICULOS E PECAS LTDA. (RÉU)

LUCIANA SHINTATE GALINDO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor de que fora designado audiência de instrução 

e julgamento para o dia 5/12/2018, às 13:30 horas, devendo as partes 

comparecerem para prestarem depoimento pessoal, devendo no prazo de 

cinco (5) dias ser informado nos autos se as mesmas comparecerão à 

audiência designada independentemente de intimação, conforme decisão 

abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

indenização por danos morais que Thiago Henrique Cruz Angelini move 

contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e V. Muchiutt Veículos e Peças 

Ltda. Contestando a ação, doc. ID 7305835, a requerida Ford arguiu 

preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o veículo objeto da 

presente ação foi adquirido por Anesio Angelini, terceiro alheio à lide, e 

muito embora ele tenha doado o veículo ao ora requerente, afirma que a 

transferência de propriedade ainda não foi efetivada. Ocorre que a 

transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, a qual 

resta mais do que comprovada através do item 10 – “Transferências 

patrimoniais – doações e heranças” da declaração de imposto de renda do 

requerente, doc. ID 5503958. Ademais, conforme esclarecido na inicial, o 

veículo em questão apenas não foi transferido ao requerente em razão da 

irregularidade existente na numeração do seu motor, razão pela qual 

rejeito a preliminar. Em seguida, a requerida Ford alega a ausência de 

interesse processual do autor, onde afirma que o veículo em questão “não 

padece de vício de fabricação, sendo certo que o número do bloco do 

motor encontra-se totalmente regular”, tanto que emitiu prontamente uma 

“Carta Laudo” atestando a originalidade do veículo. Ora, conforme se 

verifica, tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, e por isso 

será analisada por ocasião da sentença. A requerida V. Muchiutt Veículos 

e Peças Ltda, por sua vez, apresentou a contestação ID 8166232, onde 

afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação ante a 

inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que jamais teria sido 

cientificada sobre os vícios existentes no veículo. Ocorre que o art. 18 do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fabricante e o fornecedor 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, senão 

vejamos: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 

quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 

decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas”. Desta forma, em sendo incontroverso 

que o veículo defeituoso foi comercializado pela requerida V. Muchiutt 
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Veículos e Peças Ltda, doc. ID 5503576, não há que se falar na sua 

ilegitimidade passiva, pois era seu dever como concessionária 

revendedora da fabricante, de vistoriar o veículo antes da sua entrega ao 

cliente a fim de ilidir o vício ora em discussão, razão pela qual rejeito a 

preliminar. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIO DO 

PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS 

– RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO BASEADA NA ALEGAÇÃO DE 

EXISTÊNCIA DE VÍCIO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - 

CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - 

RECURSO PROVIDO.1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente 

apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme 

os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil; no entanto, o magistrado 

deve tomar especial cuidado para não cercear o direito de defesa da 

parte, indeferindo provas imprescindíveis a deslinde da demanda.2. 

Restando comprovada a necessidade de dilação probatória, visando a 

preservação dos princípios constitucionais do devido processo legal, 

ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), é de rigor a anulação 

da r. sentença e a remessa dos autos ao Juízo singular para o regular 

prosseguimento do feito. (Ap 82197/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, 

Publicado no DJE 21/08/2017) 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 05/12/2018 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002915-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

V. MUCHIUTT VEICULOS E PECAS LTDA. (RÉU)

LUCIANA SHINTATE GALINDO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado da requerida de que fora designado audiência de 

instrução e julgamento para o dia 5/12/2018, às 13:30 horas, devendo as 

partes comparecerem para prestarem depoimento pessoal, devendo no 

prazo de cinco (5) dias ser informado nos autos se as mesmas 

comparecerão à audiência designada independentemente de intimação, 

conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que Thiago Henrique 

Cruz Angelini move contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e V. Muchiutt 

Veículos e Peças Ltda. Contestando a ação, doc. ID 7305835, a requerida 

Ford arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o 

veículo objeto da presente ação foi adquirido por Anesio Angelini, terceiro 

alheio à lide, e muito embora ele tenha doado o veículo ao ora requerente, 

afirma que a transferência de propriedade ainda não foi efetivada. Ocorre 

que a transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, 

a qual resta mais do que comprovada através do item 10 – 

“Transferências patrimoniais – doações e heranças” da declaração de 

imposto de renda do requerente, doc. ID 5503958. Ademais, conforme 

esclarecido na inicial, o veículo em questão apenas não foi transferido ao 

requerente em razão da irregularidade existente na numeração do seu 

motor, razão pela qual rejeito a preliminar. Em seguida, a requerida Ford 

alega a ausência de interesse processual do autor, onde afirma que o 

veículo em questão “não padece de vício de fabricação, sendo certo que o 

número do bloco do motor encontra-se totalmente regular”, tanto que emitiu 

prontamente uma “Carta Laudo” atestando a originalidade do veículo. Ora, 

conforme se verifica, tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, 

e por isso será analisada por ocasião da sentença. A requerida V. 

Muchiutt Veículos e Peças Ltda, por sua vez, apresentou a contestação ID 

8166232, onde afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

ação ante a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que jamais 

teria sido cientificada sobre os vícios existentes no veículo. Ocorre que o 

art. 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fabricante e o 

fornecedor respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do 

produto, senão vejamos: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Desta forma, em 

sendo incontroverso que o veículo defeituoso foi comercializado pela 

requerida V. Muchiutt Veículos e Peças Ltda, doc. ID 5503576, não há que 

se falar na sua ilegitimidade passiva, pois era seu dever como 

concessionária revendedora da fabricante, de vistoriar o veículo antes da 

sua entrega ao cliente a fim de ilidir o vício ora em discussão, razão pela 

qual rejeito a preliminar. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIO 

DO PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS – RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO BASEADA NA 

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.1. É cediço que o juiz detém 

a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que 

entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil; no entanto, o magistrado deve tomar especial cuidado para não 

cercear o direito de defesa da parte, indeferindo provas imprescindíveis a 

deslinde da demanda.2. Restando comprovada a necessidade de dilação 

probatória, visando a preservação dos princípios constitucionais do 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), 

é de rigor a anulação da r. sentença e a remessa dos autos ao Juízo 

singular para o regular prosseguimento do feito. (Ap 82197/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) 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 05/12/2018 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002915-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

THIAGO HENRIQUE CRUZ ANGELINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

V. MUCHIUTT VEICULOS E PECAS LTDA. (RÉU)

LUCIANA SHINTATE GALINDO (ADVOGADO(A))

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

 

Intimar o advogado da requerida de que fora designado audiência de 

instrução e julgamento para o dia 5/12/2018, às 13:30 horas, devendo as 

partes comparecerem para prestarem depoimento pessoal, devendo no 

prazo de cinco (5) dias ser informado nos autos se as mesmas 

comparecerão à audiência designada independentemente de intimação, 

conforme decisão abaixo transcrita. Vistos, etc. Trata-se de ação de 
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obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que Thiago Henrique 

Cruz Angelini move contra Ford Motor Company Brasil Ltda. e V. Muchiutt 

Veículos e Peças Ltda. Contestando a ação, doc. ID 7305835, a requerida 

Ford arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o 

veículo objeto da presente ação foi adquirido por Anesio Angelini, terceiro 

alheio à lide, e muito embora ele tenha doado o veículo ao ora requerente, 

afirma que a transferência de propriedade ainda não foi efetivada. Ocorre 

que a transferência de propriedade de bens móveis se dá com a tradição, 

a qual resta mais do que comprovada através do item 10 – 

“Transferências patrimoniais – doações e heranças” da declaração de 

imposto de renda do requerente, doc. ID 5503958. Ademais, conforme 

esclarecido na inicial, o veículo em questão apenas não foi transferido ao 

requerente em razão da irregularidade existente na numeração do seu 

motor, razão pela qual rejeito a preliminar. Em seguida, a requerida Ford 

alega a ausência de interesse processual do autor, onde afirma que o 

veículo em questão “não padece de vício de fabricação, sendo certo que o 

número do bloco do motor encontra-se totalmente regular”, tanto que emitiu 

prontamente uma “Carta Laudo” atestando a originalidade do veículo. Ora, 

conforme se verifica, tal preliminar se confunde com o mérito da demanda, 

e por isso será analisada por ocasião da sentença. A requerida V. 

Muchiutt Veículos e Peças Ltda, por sua vez, apresentou a contestação ID 

8166232, onde afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

ação ante a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que jamais 

teria sido cientificada sobre os vícios existentes no veículo. Ocorre que o 

art. 18 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fabricante e o 

fornecedor respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do 

produto, senão vejamos: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de 

consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios 

de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. Desta forma, em 

sendo incontroverso que o veículo defeituoso foi comercializado pela 

requerida V. Muchiutt Veículos e Peças Ltda, doc. ID 5503576, não há que 

se falar na sua ilegitimidade passiva, pois era seu dever como 

concessionária revendedora da fabricante, de vistoriar o veículo antes da 

sua entrega ao cliente a fim de ilidir o vício ora em discussão, razão pela 

qual rejeito a preliminar. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VÍCIO 

DO PRODUTO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA DE 

VEÍCULOS – RECONHECIDA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO BASEADA NA 

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO 

PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.1. É cediço que o juiz detém 

a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, 

bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que 

entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo 

Civil; no entanto, o magistrado deve tomar especial cuidado para não 

cercear o direito de defesa da parte, indeferindo provas imprescindíveis a 

deslinde da demanda.2. Restando comprovada a necessidade de dilação 

probatória, visando a preservação dos princípios constitucionais do 

devido processo legal, ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), 

é de rigor a anulação da r. sentença e a remessa dos autos ao Juízo 

singular para o regular prosseguimento do feito. (Ap 82197/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017) 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 05/12/2018 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

Intimação 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))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (RÉU)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCAS EDUARDO DE ABREU BASSO (TESTEMUNHA)

 

Intimar a advogada da requerida de que fora designado audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/12/2018, às 13:30 horas, conforme 

decisão abaixo transcrita, devendo informar nos autos se o seu 

constituinte comparecerá à audiência designada independentemente de 

intimação. 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

Intimação 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))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (RÉU)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCAS EDUARDO DE ABREU BASSO (TESTEMUNHA)

 

Intimar a advogada da requerente de que fora designado audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/12/2018, às 13:30 horas, conforme 

decisão abaixo transcrita, devendo informar nos autos se o seu 

constituinte comparecerá à audiência designada independentemente de 

intimação. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 116737 Nr: 9133-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ROMANO DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 Processo nº 9133-29.2009

Vistos, etc...

Considerando que os devedores foram devidamente intimados por seu 

advogado e ainda assim quedaram-se inertes, fls. 379, com fundamento 

no art. 523, § 1º, condeno os executados à multa de 10% e fixo 

honorários advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.614,56 (oito mil, seiscentos e quatorze 

reais e cinquenta e seis centavos), fls. 383.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder dos executados, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 73736 Nr: 2191-83.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIO PHILIPPSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA TAVARES DA SILVA, DIRCEU 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT, PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - 

OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACGVEYVER SANTOS 

ROCHA - OAB:16.069-MT, SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - OAB:MT 

6.317-B

 Processo nº 2191-83.2006

Vistos, etc.

Intime-se a empresa Lotte Empreendimentos Imobiliários Ltda, fls. 208/208, 

por mandado, para que proceda ao que for necessário para a 

escrituração do imóvel arrematado nestes autos, fls. 261, no prazo de 30 

dias, sob pena de responder pelos prejuízos a que vier ocasionar.

Por fim, arquive-se com as cautelas de estilo, na forma como já 

determinada na sentença de fls. 285/286.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175096 Nr: 10648-94.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. – 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHO FLACH, ROSA SCHORR FLACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:MT/16126

 Processo nº 10648-94.2012

Vistos, etc.

Cumpra-se a sentença de fls. 293/307, expedindo-se o competente 

“mandado para que o Cartório de Registro de Imóveis local registre a 

servidão administrativa”, encaminhando-lhe cópia dos documentos de fls. 

335/336.

No mais, publique-se o competente edital para conhecimento de terceiros, 

com o prazo de dez dias, art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/41, e não 

havendo impugnação, expeça-se em favor dos requeridos o competente 

alvará de levantamento da importância depositada nestes autos a título de 

indenização, na forma como já determinada na sentença acima referida.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272896 Nr: 11586-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº 272896

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 1893-04.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, ROMÁRIO 

COSTA MONTANHA, MICHELE PERFEITO REFATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12183

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165610 Nr: 451-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 165610

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187441 Nr: 8684-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 187441

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intimem-se os executados, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170564 Nr: 5650-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR AFONSO GOMES, ANDREIA DE FÁTIMA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 170564

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 116737 Nr: 9133-29.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR SALVADORI, DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ROMANO DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SERGIO LUIZ DO AMARAL - OAB:36168/PR

 Processo código: 116737

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intimem-se os executados, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159588 Nr: 6895-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 159588

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98561 Nr: 5560-17.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 98561

Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97116 Nr: 4096-55.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRÁS CONSTRUTORA E 

METALÚRGICA LTDA - ME, ADELAR JOSE VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Processo nº 97116

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora os 

executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 16882-24.2014.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE PALHANO DA SILVA, RICARDO 

HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 217843

 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182703 Nr: 3679-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOPES, VALDIR ADÃO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 182703

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora os 

executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94655 Nr: 1692-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ AUGUSTO 

DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 94655

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora os 

executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85082 Nr: 2514-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I. S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 Processo nº 85082

Vistos, etc...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora os 

executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 248822 Nr: 17588-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEORGENES FREDY RAMME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA DE FREITAS SARTORI 

- OAB:19.753/O, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:OAB/MT 15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Processo nº 17588-70.2015

Vistos, etc.

Nos termos do art. 895, § 1º do CPC, determino a averbação da hipoteca 

judicial na matrícula do imóvel arrematado, no valor de R$ 944.688,43, fls. 

533vº.

Expeça-se a competente carta de arrematação do imóvel em favor do 

arrematante, e havendo requerimento, expeça-se a competente carta 

precatória a fim de imiti-lo na posse do bem, art. 901 § 1º do CPC.

Por fim, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito 

em cinco dias, sob pena de extinção, e quedando-se inerte, intime-se 

pessoalmente o exequente, consignando a mesma advertência.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 4988-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO GOES, APARECIDO 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo código: 157844

Vistos, etc...

O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino que 

se cumpra o último despacho.

Intimem-se os executados, art. 854, §2° do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314439 Nr: 17254-65.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALCIR MACHADO, ZÉLIA ROHDEN MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA BERNADETE MAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT
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 Processo nº 17254-65.2017

Vistos, etc.

Considerando que as partes litigantes requereram de comum acordo a 

redesignação da audiência que seria realizada em 18.10.2018 às 15:00 

horas, cancelo a referida audiência e designo o dia 04/12/2018 às 15:00 

horas, data da audiência de inquirição das testemunhas arroladas pelo 

requerido.

Observem as partes 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 4988-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO GOES, APARECIDO 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4988-56.2011

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 41.093,88 (quarenta e um mil, noventa e 

três reais e oitenta e oito centavos) fls. 153.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados (art. 854, § 2º, CPC).

Restando infrutífera a diligencia acima determinada, e considerando que o 

feito tramita há sete anos sem a localização de bens dos devedores, com 

fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição 

pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou os executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 217843 Nr: 16882-24.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE PALHANO DA SILVA, RICARDO 

HONÓRIO DE ARAÚJO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº16882-24.2014

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 20.732,73 (vinte mil, setecentos e trinta e 

dois reais e setenta e três centavos) fls. 156.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170564 Nr: 5650-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR AFONSO GOMES, ANDREIA DE FÁTIMA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5650-83.2012

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 18.856,49 (dezoito mil, oitocentos e 

cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos) fls. 132.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165610 Nr: 451-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 451-80.2012

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.182.436,16 (um milhão, cento e oitenta 

e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos) fls. 

127.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.
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Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do Executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

Executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do Executado, com a expressa anuência do 

Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 12183 Nr: 1893-04.2000.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCO AGROPECUÁRIA LTDA, ROMÁRIO 

COSTA MONTANHA, MICHELE PERFEITO REFATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:47664/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1893-04.2000

Vistos, etc.

Intimem-se os Executados para que, no prazo de cinco dias, se 

manifestem com relação ao bloqueio de fls. 232/233, no termos do art. 854 

§ 2º, e não havendo manifestação, expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância penhorada nestes autos, conforme requerido 

às fls. 241/244, intimando-se pessoalmente o exequente. Havendo 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 131.455,22 (cento e trinta e um mil, 

quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos), fls. 243.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através do sistema INFOJUD, devendo o 

exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Restando infrutífera a diligência acima determinada, considerando que o 

feito tramita há dezoito anos sem a localização de bens dos devedores, 

com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou a executada requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 94655 Nr: 1692-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE 

SORRISO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN JOSÉ SCHUNAK, JOSÉ AUGUSTO 

DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 101/2008

Vistos, etc...

 Proceda-se a inclusão dos nomes dos devedores no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 782.161,95 (setecentos e oitenta e dois 

mil, cento e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos) fls. 199.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados (art. 854, § 2º, CPC).

Restando infrutífera a diligencia acima determinada, e considerando que o 

feito tramita há oito anos sem a localização de bens dos devedores, com 

fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição 

pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou os executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 98561 Nr: 5560-17.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171, EDGAR KINDERMANN SPECK - OAB:23539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 370/2008

Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.548,12 (três mil, quinhentos e quarenta 

e oito reais e doze centavos) fls. 118.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Restando infrutífera a diligencia acima determinada, e considerando que o 

feito tramita há dez anos sem a localização de bens do devedor, com 

fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição 

pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272896 Nr: 11586-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Processo nº 11586-50.2016

Vistos, etc...

 Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 147.057,50 (cento e quarenta e sete mil, 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) fls. 78.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).
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Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Restando infrutífera as diligencias acima, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, pessoalmente, para que, no 

prazo de cinco dias, indique quais são e onde se encontram os seus bens 

sujeitos à penhora, sob pena de incidência de multa que fixo em 10% 

sobre o débito exequendo. (art. 774, V, parágrafo único do CPC).

Inexistindo bens ou quedando-se inerte, considerando que em consulta ao 

sistema RENAJUD e INFOJUD, foi verificado que o devedor não possui 

veículos passiveis de penhora e nem declarou imposto de renda em 2018, 

com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182703 Nr: 3679-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA LOPES, VALDIR ADÃO OLIVETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3679-29.2013

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 220.890,16 (duzentos e vinte mil, 

oitocentos e noventa reais e dezesseis centavos), fls. 189.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97116 Nr: 4096-55.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREBRÁS CONSTRUTORA E 

METALÚRGICA LTDA - ME, ADELAR JOSE VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 Processo nº 4096-55.2008

Vistos, etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.499,22 (cinco mil, quatrocentos e 

noventa e nove reais e vinte e dois centavos) fls. 283.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados (art. 854, § 2º, CPC).

Restando infrutífera a diligencia acima determinada, e considerando que o 

feito tramita há oito anos sem a localização de bens dos devedores, com 

fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a prescrição 

pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou os executados requeiram o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187441 Nr: 8684-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DE SOUZA FREITAS PAJANOTI, 

ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8684-32.2013

Vistos, etc...

 Proceda-se a inclusão dos nomes dos devedores no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 44.489,10 (quarenta e quatro mil, 

quatrocentos e oitenta e nove reais e dez centavos) fls. 147.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos Executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos Executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder dos Executados, com a expressa anuência 

do Exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

Exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 159588 Nr: 6895-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVIR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 6895-66.2011

Vistos, etc...

 Proceda-se a inclusão dos nomes do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.775,25 (nove mil, setecentos e setenta 

e cinco reais e vinte e cinco centavos) fls. 135.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Restando infrutífera, expeça-se o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da 

dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência da 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 85082 Nr: 2514-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE I. S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057-MT, ROBERTA BASSO CANALE - OAB:47034/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - OAB:OAB/MT 

14.802

 Processo nº 2514-54.2007

Vistos, etc...

Considerando que o devedor foi devidamente intimado por seu advogado e 

ainda assim quedou-se inerte, fls. 231, com fundamento no art. 523, § 1º, 

condeno o executado à multa de 10% e fixo honorários advocatícios em 

10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 36.694,51 (quatorze mil, setecentos e 

oito reais e trinta e dois centavos), fls. 223.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indiquem bens passiveis de penhora, sob pena de 

arquivamento.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 219658 Nr: 18090-43.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SILVANO COBIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dr. ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE 

para que no prazo de cinco dias comprove nos autos a publicação do 

edital de citação, o qual retirou em mãos na data de 19/07/2018 ou,caso 

não o tenha publicado, diga o porque.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150281 Nr: 11405-59.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO FAVARETO, JUAREZ 

DOMINGOS DOS SANTOS, MADEIREIRA SÃO JOSÉ EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ itens 7.2.2 e artigo 152, VI do 

NCPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar os Advogados 

das partes do teor do ofício de fls.310, pela Vara do Trabalho de 

Juara/MT, que informa que foi designado leilão judicial nos autos 

nº-0000049-95.2015.5.23.0116, para os dias 16/11/2018 das 08hs30min., 

às 14hs30min., no auditório do CEFOR, sito na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, 3.355, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT, 6º andar do 

Prédio Administrativo do TRT da 23ª Região. 2º Leilão presencial para o dia 

30 de novembro de 2018, no mesmo local anteriormente indicado, com 

início 08hs30min., e encerramento às 14hs30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156126 Nr: 3290-15.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE LELLIS TRATTORIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607/MT, FATME MOURAD - OAB:283.523/SP, 

LUCAS GEBAILI DE ANDRADE - OAB:248535/SP

 Reiterar a intimação do Dr. ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES para que no 

prazo de cinco dias dê prosseguimento ao feito e manifeste-se acerca do 

teor do Malote Digital de fls.277, que informa que a Carta Precatória 

expedida à Comarca de São Paulo/SP, com a finalidade de penhora, 

remoção e avaliação, não foi distribuída, por falta de recolhimento das 

custas, taxa judiciária, diligência do Oficial de Justiça e taxa de impressão 

da contrafé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108278 Nr: 632-86.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 
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OAB:14258-A

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

O Advogado da parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, 

acerca do depósito efetuado pelo requerido no valor de R$7.386,08, 

conforme guia de fls.115, referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 74297 Nr: 2694-07.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUÍSA FIORONI REALE, ELPÍDIO MORETTI 

ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO COELHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUÍSA FIORONI REAL - 

OAB:MT/10.779-B, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL DE OLIVEIRA - 

OAB:3548-A

 Intimar os advogados/credores Drs. ELPIDIO MORETTI ESTEVAM e ANA 

LUISA FIORONI REAL para que no prazo de cinco dias juntem aos autos o 

cálculo atualizado do débito, para fins de expedição da Certidão de Dívida 

para fins de protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167550 Nr: 2425-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA MARIA MENEZES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a). RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio 

eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 246460 Nr: 16145-84.2015.811.0015

 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: DIEGO ALVES PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARA APARECIDA LOUREIRO DA SILVEIRA, 

DEVANIR DOMINGOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16561, EMILIANA BORGES FRANÇA - OAB:17694/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:0AB/MT/8718, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. EMILIANA BORGES FRANÇA para que, 

no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 174702 Nr: 10184-70.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIO STAUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA ANA ZAMBIAZI - 

OAB:11106-B/MT, ROBERTO C. MELGAREJO DE VARGAS - 

OAB:OAB/MT 7429, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:OAB/MT 16.345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) advogado(a) do autor Dr(a). ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS para que no prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, 

por meio eletrônico, no formato arquivo WORD, através do email 

snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo ou a petição inicial e, após comprove 

nos autos o envio para posterior expedição do Edital de citação, conforme 

determinado no Provimento 56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do 

despacho de fls. 97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175822 Nr: 11460-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a parte autora para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca do depósito 

efetuado pela requerida no valor de R$1.880,08, conforme guia de fls.205, 

referente ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 261436 Nr: 4553-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 no prazo de 10( dez) dias, 

impugnação à contestação por negativa geral, juntada aos autos às 

fls.144/145, a qual foi protocolada no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 197802 Nr: 844-34.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENILCE MASCENA RAMALHO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PASQUALI PARISE - 

OAB:112.409 OAB/SP, BRUNO DE OLIVEIRA POLONI - OAB: SP 351.064, 

GUSTAVO PASQUALI PARISE - OAB:155.574 OAB/SP, RODOLFO 

BARBOSA DA COSTA - OAB:244022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a)Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de apreensão e citação lavrada 

pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls.89, que poderá ser acessada em sua 

íntegra no site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito, bem como 

INTIMAR O Advogado do Requerente para que no mesmo prazo, efetue o 

depósito da complementação da diligências solicitadas pelo Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 132,48 (cento e trinta e dois reais, e quarenta e 

oito centavos), devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 
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opção emissão de guia diligência e após enviar comprovante original do 

depósito para posterior repasse ao oficial de justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129461 Nr: 8676-60.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA ZANOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPRINGER CARRIER LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO LOUZADA CARPENA 

- OAB:46582/RS

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Autora, 

CONDENANDO-A ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC, ficando a cobrança condicionada ao 

disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante a assistência 

judiciária gratuita concedida às fls. 70.Com o trânsito em julgado, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 16 de outubro de 

2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009336-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

HEITOR GIL CACERES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009336-56.2018.8.11.0015. AUTOR(A): HEITOR GIL 

CACERES RÉU: SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA VISTOS, ETC... 

HEITOR GIL CACERES ingressou com a presente Ação de Reintegração de 

posse contra SANDRO LUIZ RODRIGUES DA COSTA. O autor informou em 

sua peça inaugural que lavrou boletim de ocorrência contra o requerido, 

em 15.08.2018, por este ter invadido uma terra de sua propriedade, que 

conta com 121 hectares, lote 45E, localizada no Bairro Katia, na cidade de 

Santa Carmem-MT. Que já sendo idoso, retira da área o seu sustento, no 

entanto, tendo tomado conhecimento de que algumas pessoas estariam 

invadindo seu imóvel, foi até o local e verificou que os invasores estavam 

construindo a famigerada casinha de tábuas em suas terras. Recebida a 

inicial, designou-se audiência de justificação, Id. 15551706. Por ocasião da 

audiência, nenhuma testemunha foi ouvida, já que a única presente foi 

contraditada, cuja contradita foi acolhida. É O BREVE RELATÓRIO DECIDO 

Dispõe o art. 526 do C.P.C. que estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar 

de manutenção de posse ou de reintegração de posse, caso contrário, 

determinará que o réu justifique o alegado. Em se tratando de Liminar em 

Ação de Reintegração de Posse, cabe ao Juiz, nesta fase, examinar 

apenas se houve ou não a comprovação dos requisitos do art. 561 do 

C.P.C. c/c art. 1.210 do NCC. É exatamente pela falta dos requisitos 

exigidos pela lei que este Magistrado, diante da incerteza, determinou a 

realização da audiência de Justificação, para, diante da prova 

testemunhal, aquilatar com parcimônia a posse velha, o esbulho, a data 

deste, e a perda da posse. Ora, neste caso específico, embora exista o 

B.O., Id. 15469703, tal documento é unilateral e não faz prova da posse; a 

planta do imóvel e o memorial descritivo da área estão datados de 

setembro de 2018, ou seja, depois da suposta invasão. Não se tem 

também nos autos nenhuma prova de que o Sr. Moacir Bernardes, Id. 

Nº15495079, aquele que supostamente vendeu os direitos possessórios 

ao autor, alguma vez esteve na posse da área que ora se pede proteção 

possessória, e a certidão da senhora oficiala de justiça, não elucida os 

fatos, apenas relata que constatou uma casa de madeira construída 

recentemente, bem como, que havia desmatamento, mas não indica a 

pessoa que o teria feito, Id. 15824706. Assim, não se sabe exatamente se 

o autor está ou não na posse do imóvel, ou se algum dia esteve, pois 

sequer arrolou um dos seus vizinhos; comprovou um mínimo de benfeitoria 

na área e nem carreou para os autos algum gasto realizado na área em 

questão. Se a ação é de reintegração, incumbia ao autor provar os 

requisitos exigidos para o pedido de reintegração de posse, ou seja, a 

posse, a data do esbulho e a perda da posse. Dessa forma, não existindo 

subsídios a dar guarida ao deferimento da liminar, já que não restou 

comprovada a posse, o esbulho e a perda da posse, não resta a este 

Magistrado senão indeferir, como indeferindo estou, a liminar. Pelo 

exposto, indefiro a liminar. Intime-se o requerido, para, querendo, 

contestar a ação no prazo de quinze dias, consignando as advertências 

do art. 344 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 17 de outubro de 

2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013016-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MILTON ZAMONER (EMBARGANTE)

GERSON LUIS WERNER (ADVOGADO(A))

ZAMONER TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE SOUZA JUNIOR (EMBARGADO)

RAFAEL COSTA BERNARDELLI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EMBARGANTE para em 15 (quinze) dias providenciar o recolhimento da 

diferença das custas processuais e taxa judiciária, sob pena de extinção 

do processo, em conformidade com a decisão de ID n. 13120487.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001662-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

REIKER RESENDE REIS (RÉU)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001662-61.2017.8.11.0015 Nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 17 de outubro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009689-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

GERTA LILIAN LIMBERGER (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO MARTIN (EMBARGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009689-33.2017.8.11.0015 Intime-se a embargante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto a certidão de ID nº 

15953853. Intime-se.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005541-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO MARTIN (EXEQUENTE)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERTA LILIAN LIMBERGER (EXECUTADO)

STELA MARIA PERES (EXECUTADO)

ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005541-76.2017.8.11.0015 Conclusão indevida. 

Aguarde-se a citação da requerida, após voltem-me conclusos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010224-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

GUIDO DAVI SCHOWANZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO DE GRAOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1010224-25.2018.8.11.0015 Verifico que o requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve o 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“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). À vista do exposto, intime-se o requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002851-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA OLIARI (ADVOGADO(A))

G. H. B. RIBEIRO - OTICA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLASKRAFT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP (RÉU)

NADIME MEINBERG GERAIGE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002851-11.2016.8.11.0015. AUTOR(A): G. H. B. 

RIBEIRO - OTICA - EPP RÉU: PLASKRAFT INDUSTRIA, COMERCIO, 

IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA - EPP Vistos, 

etc... Oficie-se ao 5º Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de 

Curitiba-PR, dando-lhe ciência da sentença de ID. 10352320, e para que 

exclua definitivamente o apontamento de protesto nº 701077/2013, do 

Livro 635, folha 82, distribuição 77, referente à DMI/1628-2 (ID. 4355440). 

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237768 Nr: 10607-25.2015.811.0015

 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: PEDRO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE 

ITAITUBA - ESTADO DO PARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARALINA RIBEIRO COSTA - 

OAB:15.053-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA QUARTA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

 Justiça gratuita

AUTOS N.º 10607-25.2015.811.0015

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: PEDRO GOMES DA SILVA

PARTE RÉ: CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ITAITUBA - 

ESTADO DO PARÁ

CITANDO(A, S): EVENTUAIS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/07/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO de EVENTUAIS INTERESSADOS, em conformidade 

com o artigo 721 do Código de Processo Civil, dos termos da presente 

ação, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL:

 PEDRO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, inscrito na 

Cédula de Identidade RG sob n.º 128662 SSP/AP e no CPF sob n.º 

676.953.962-49, residente e domiciliado na Rua Mercúrio, n.º 14, Bairro 

Sebastião de Matos, nesta Cidade e Comarca de Sinop, por sua advogada 

infra-assinado, vem perante Vossa Excelência, para nos termos do artigo 

282 do Código de Processo Civil e com espeque nas normas de regência, 

propor a presente AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO DE 

NASCIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Em face do 

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE ITAITUBA – ESTADO DO 

PARÁ, com sede na Avenida Belém, n.º 273, Comércio, na cidade de 

Itaituba, Estado do Pará. CEP 68.180-090. Telefone/Fax: (93) 3518-7654.II 

– DOS FATOS O Requerente nasceu na cidade de Santa Luzia – MA no 

dia 31 de julho de 1973, sendo sua mãe a Sra. Alexandrina Gomes da 

Silva. O Autor foi registrado no dia 28 de janeiro de 1986, segundo consta 

da Certidão de Nascimento sob n.º 25.738, no livro n.º A-49 e folhas 262, 

expedida pelo Cartório de Registro Civil da Cidade de Itaituba, Estado do 

Pará, conforme segue cópia anexa.Porém, este ano o Requerente decidiu 

regularizar sua situação conjugal, pois já tem um filha de 2 anos com a 

Sra. Elielde Gonçalves Lopes, e para isso precisou solicitar a via de sua 

certidão de nascimento atualizada, mas, ao procurar o referido cartório o 

mesmo foi surpreendido com a notícia de que naquela Serventia, não havia 
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nenhum assento que constasse o seu nome, conforme certidão negativa 

expedida pelo Tabeliã DALVANIR MARIA DA SILVA, cuja cópia segue 

anexo. O Requerente tentou entrar em contato por telefone e e-mail 

através desta procuradora e não obteve êxito, pois conforme cópia dos 

e-mails encaminhados, a Tabeliã informou que consta tão somente no 

lugar de seu registro nome de outra pessoa, e não respondeu mais os 

e-mails encaminhados. No entanto, embora supostamente não houvesse o 

assento nos livros daquela Serventia, o Requerente conseguiu fazer 

todos os documentos pessoais, utilizando-se da certidão de nascimento 

expedida pelo referido Cartório, de acordo com as cópias anexas. 

Entretanto, há um erro em sua Carteira de Identidade, que foi feita na 

Polícia Civil do Estado do Amapá há 15 anos, e durante muito tempo o autor 

não se atentou a isso, o fato de terem colocado sua naturalidade como 

sendo da cidade de Pinheiro – MA, quando o mesmo nunca residiu no 

local, tampouco nasceu lá. Ocorre que, o Requerente encontra-se 

impedido de regularizar sua situação conjugal, pois segundo informações 

colhidas no Cartório de Registro Civil desta Comarca, é necessário que se 

extraia segunda via da Certidão de Nascimento para comprovar o estado 

civil, porém, não foi possível uma vez que o assento naquela Serventia é 

inexistente. III – DO DIREITO. A Lei 6015/73 que trata de registros Públicos, 

regulamenta a restauração de assento no Registro Civil e assim dispõe: 

Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco (5) dias, que correrá em cartório. O notável interpretador do 

Código de Processo Civil, Carvalho Santos, em sua obra Comentários ao 

Código de Processo Civil, volume 6, p. 467, ao tratar da restauração, 

suprimento e da retificação dos assentamentos no Registro Civil, 

assevera: 1. Retificação é a emenda feita no assento, que contiver erro 

ou engano. 2.Restauração é o aditamento feito ao assento que contiver 

omissões, ou ainda, o novo assento, em virtude da omissão do registro 

por culpa do oficial dele encarregado ou devido à destruição ou perda do 

livro em que fora feito o primeiro.3.Suprimento consiste no assento do 

registro por não ter sido feito na época legal. Denota-se dos comentários 

acima transcritos que se restaura o assento desaparecido, no caso de 

perda ou extravio do livro em que foi lançado, supre-se a falta ou omissão 

constante do assento e retifica-se, se houver, no assento, engano, erro 

ou inexatidão.Portanto, tendo em vista que o cartório requerido alega não 

existir assento em nome do autor requer-se a restauração do referido 

assento, pois o mesmo existe, conforme cópia da certidão de nascimento 

juntada aos autos, e que a restauração seja feita com os dados 

informados nesta petição, sem custas ou emolumentos, tendo em vista 

que o autor já efetuou a o pagamento da taxa de requerimento da via 

atualizada, no valor de R$ 190,83 (cento e noventa reais e oitenta e três 

centavos), quais sejam: NOME: PEDRO GOMES DA SILVA - SEXO: 

MASCULINO- DATA DE NASCIMENTO: 31 DE JULHO DE 1973 -LOCAL DE 

NASCIMENTO: SANTA LUZIA - MARANHÃO-NOME DA MÃE: 

ALEXANDRINA GOMES DA SILVA -AVÓ MATERNA: MARIA GOMES DA 

SILVA -REGISTRO N.º 25.738, LIVRO A-49, FOLHAS 262 . IV – DOS 

PEDIDOS: Diante do acima exposto, vem requerer que Vossa Excelência 

se digne a: a) Conceder os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o 

requerente pobre no sentido legal, nos termos da Lei nº 1.060/50; b) 

Conceder antecipação dos efeitos da tutela initio litis e inaudita altera pars, 

sendo expedido mandando de intimação através de fax à parte ré a fim de 

que encaminhe via atualizada da certidão de nascimento do autor urgente, 

ou que este Juízo expeça autorização Judicial a fim de que o Cartório 

desta Comarca dê prosseguimento aos procedimentos e realização do 

matrimônio, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo; c) À 

luz dos documentos probatórios, julgar PROCEDENTE o pedido aqui 

apresentado, culminando com a EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE 

RESTURAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO DE PEDRO GOMES DA 

SILVA, fazendo constar todas as informações constantes de sua 

qualificação feita no início da presente petição inicial, expedindo-se, em 

seguida, nova certidão de nascimento sem custas ou emolumentos; d) 

Citar o Ilustre representante do Ministério Público para manifestar-se 

acerca do presente pedido, e aos possíveis interessados nos termos do 

artigo 1.105 do Código de Processo Civil; e) A condenação da requerida 

ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por 

cento) do valor da ação e ainda nas custas processuais decorrentes do 

feito. Ademais, protesta provar o alegado por todos os meios de prova 

admitidos em Direito, tais como juntada ulterior de documentos, perícia, 

depoimento pessoal do autor, bem como quaisquer outras providências 

que Vossa Excelência julgar necessárias para a resolução do litígio, 

ficando tudo, de logo, já requerido. Dá-se a causa o valor de R$ 788,00 

(setecentos e oitenta e oito reais). Nesses termos, Pede deferimento. 

Sinop/MT, 13 de julho de 2015.Amaralina Ribeiro Costa. OAB/MT 15.053. 

DESPACHO: Nos termos do art. 721, do CPC, citem-se os interessados, 

por edital, para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se.

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva, digitei.

 Sinop - MT, 16 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 253728 Nr: 43-50.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCÍLIO CARDOSO DE FARIA, MARIA ALICE DE 

LEMOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 INTIMAÇÃO da REQUERIDA para que no prazo de 5(cinco)dias , 

manifestar-se sobre petções de fls.583/595, conforme decisão de fls.575.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 151625 Nr: 93-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELCIO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVES & SILVA BAURU LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO a parte autora para em 05 (cinco) dias 

dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sinop - MT, 16 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79520 Nr: 7854-13.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., CARLOS AURELIO DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para no prazo de quinze dias manifestar 

sobre diligências de fls. 193 a 201.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198127 Nr: 1103-29.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE MAYARA COSTA LIMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL MENGAZO - 

OAB:48.017/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes para que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem 

produzir além das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, 

sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem 

interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 264754 Nr: 6377-03.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103082, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB/MG 

102.818

 (...) À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Novo Código Processo Civil, cuja exigibilidade fica 

suspensa, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita 

(fls. 224).Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 16 de outubro de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204496 Nr: 6581-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Alienação Judicial de Bens->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA BIZERRA DELATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DELATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) À vista do exposto, com fulcro no artigo 330, III c/c 485, I e VI, ambos 

do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, 

sem julgamento de mérito. Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, 

§2º, do CPC/2015; porém, a exigibilidade de tais verbas fica sobrestada, 

pois lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Decorrido 

o prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Sinop/MT, 16 de outubro de 2018.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233066 Nr: 7491-11.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NORBERTO SCHULZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o autor pessoalmente, para, em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205409 Nr: 7303-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILIANE ANDREA MALINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA ALVES 

SANTOS - OAB:MT/3.524 - B

 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,no valor de R$42,00 para o cumprimento do Mandado, tendo em 

vista que a correspondência foi devolvida com a alínea: "ausente", 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 218746 Nr: 17475-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELSON LUIZ PETERS-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUSA PEREIRA BRAGA - 

OAB:7280-B, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE para que em cinco dias comprove a 

distribuição da carta precatória expeidida à fl. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165861 Nr: 665-71.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACELITO ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para que no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a atualização do débito e deposite o preparo da 

Carta Precatória a ser enviada ao Juízo da Comarca de Peixoto de 

Azevedo/MT, para fins de Penhora e Avaliação (obs.: guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site ), ficando consignado que a 

diligência do(a) Oficial de Justiça deverá ser recolhida no Juízo 

Deprecado, sob pena de incidir nas penalidades cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206902 Nr: 8513-41.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DEVERSA - ME, MARCO 

ANTONIO DEVERSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para em cinco dias manifestar, tendo em vista que a(s) 

carta(s) foi(foram) devolvida(s) (fls. 53/54).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 110978 Nr: 3315-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTARIO KLAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

efetuasse o pagamento do débito, embora devidamente intimado por edital.

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

EXEQUENTE para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, 

inclusive com a multa de 10%, bem como para, querendo, indicar bens 

passíveis de penhora, e, caso requeira a expedição de mandado para 

recolher as diligências do oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 150361 Nr: 11485-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO JOSÉ VENITE LUCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÉGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o EXECUTADO 

apresentasse impugnação, embora devidamente intimado da decisão de fl. 

172, razão pela qual INTIMO o EXEQUENTE para manifestar em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 238090 Nr: 10829-90.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.P. RENASCER LTDA, CIRO GEMELLI JUNIOR, 

ELIANE DE OLIVEIRA FERNANDES GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para em quinze dias enviar o resumo da 

petição inicial (padrão word) via e-mail snp.4civel@tjmt.jus.br, para 

expedição do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 262233 Nr: 4987-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JOSE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON PAULO VARGAS - 

OAB:OAB/MT 15.997

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que a r. sentença de fl. 104-112, publicada no DJE em 

25.6.2018 transitou em julgado em 17.7.2018 sem que houvesse 

interposição de recurso(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256975 Nr: 1933-24.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - 

OAB:14003-MT, Clarisse Odete Faccio Fronza - OAB:14.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES NETO - 

OAB:6.651-A, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:10.766 - MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, que a r. sentença de fl. 303-308, publicada no DJE em 

26.6.2018 transitou em julgado em 18.7.2018 sem que houvesse 

interposição de recurso(s).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 79713 Nr: 8041-21.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DALTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DALTO - OAB:MT 

1682-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SAULO DA SILVA 

COLMATI - OAB:OAB/MT 5.424-B

 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 no valor de R$42,00, para o cumprimento do Mandado, tendo 

em vista que a correspondência não foi recebida pessoalmente pelo 

executado, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87575 Nr: 5010-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JULIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 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 no VALOR de R$126,00, para o cumprimento do Mandado nos 

endereços de fl. 106, 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 
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diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 97806 Nr: 4813-67.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL TENÓRIO - ESPÓLIO, EDILSE DE 

LURDES WACHEKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo o exequente, face o decurso do tempo, 

para apresentar débito atualizado no prazo de 10 (dez) dias, para 

expedição de mandado de citação, bem como para pagar diligencia do ato 

de citação do espólio.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129383 Nr: 8598-66.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE DE ASSIS CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de 

Justiça, para o cumprimento do Mandado no BAIRRO Centro, TENDO EM 

VISTA A CARTA DE INTIMAÇÃO NÃO TER SIDO RECEBIDA 

PESSOALMENTE, 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, 17 de outubro de 2018.

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 164313 Nr: 12256-64.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMIR LUCIANO KOHLER - 

OAB:14.925/MT, MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - OAB:9769/MT, 

VITOR MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ

 INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de cinco(5 )dias, manifestem 

com referência ao retorno dos autos da instância superior.

 O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177833 Nr: 13670-63.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ROSA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

A EXEQUENTE para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a 

ser expedida para Cuiabá-MT, bem como juntar cálculo atualizado do 

débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 30992 Nr: 1609-88.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE F. C. ALVES - ME, JOÃO BATISTA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o autor pessoalmente, para, em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 152898 Nr: 995-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRÍCOLA MATOS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406-A, HEITOR EVARISTO FABRÍCIO COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.407-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12178-A/MS, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte exequente informar o 

atual endereço da executada.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o autor pessoalmente, para, em 05 

(cinco) dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Sinop - MT, 17 de outubro de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 320779 Nr: 3597-22.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA COSTA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

- GR ELETRO, VESLE HOLDING LTDA, AMILCAR GUIDETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual vigente e conforme autorizado pelo 

artigo 203 § 4.º do CPC, intimo a requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias apresentar nome da mãe dos sócios para que seja possível realizar 

pesquisa através do TRT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
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Processo Número: 1009881-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009881-29.2018.8.11.0015 O presente feito é de 

competencia do Juiz Diretor do Foro, conforme dispõe o artigo 52, inciso 

XXXIV, c/c art. 51, inciso VII do Código de Organização Judiciária. 

Redistribua-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007264-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS SENN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007264-33.2017.8.11.0015 O processo já foi extinto, 

mediante sentença transitada em julgado. Arquivem-se, sem mais 

delongas.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001482-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE MARLISE LERNER (REQUERENTE)

ANDREYA MONTI OSORIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI ROBERTO LERNER (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ANA CAROLINA LERNER DE CARVALHO (HERDEIRO)

BRUNA ELISA LERNER (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001482-11.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ $1,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: [ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Inventário e Partilha]; - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Inventário e Partilha] Parte Autora: 

DEISE MARLISE LERNER Parte Ré/INVENTARIADO: DARCI ROBERTO 

LERNER Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

encaminho estes autos com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora para que adote as providências 

necessárias no sentido de que esta (a parte autora) compareça, perante 

este Juízo e respectiva escrivania, a fim de assinar o Termo de Primeiras 

Declarações expedido nestes autos, em conformidade com a r. decisão 

(ID 12796755). Sinop/MT, 17 de outubro de 2018 ELAIR FÁTIMA 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: 78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85119 Nr: 2538-82.2007.811.0015

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASZ, ESZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO GUTIERREZ 

DE MELO, para devolução dos autos nº 2538-82.2007.811.0015, Protocolo 

85119, 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.: 263173 Nr: 5491-04.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDSK, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA MARIA 

GARBELINE FONSECA, para devolução dos autos nº 

5491-04.2016.811.0015, Protocolo 263173, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008631-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR FERREIRA BRODA OAB - 872.721.999-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO MORELLO (REQUERIDO)

ERMELINDO MANARELLI (REQUERIDO)

JOSE IRINEU FOSS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE GOMES VILELA (REQUERIDO)

BENEDITO VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC 

(REQUERIDO)

MARIA REGINA GUEDES VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ADELINO BENETTI (REQUERIDO)

AGRICOLA E MADEIREIRA CRISTALINO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA Certidão Certifico que como nesta data os 

presentes autos foram materializados sob Código: 339857, conforme 

determinação do Magistrado, sendo assim, encaminho este processo 

eletrônico para o arquivo definitivo. 17 de outubro de 2018 CÉLIA 

TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009786-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ROCHA MEIRELES (AUTOR(A))

MARCO AURELIO FAGUNDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009786-96.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): SIRLEI ROCHA MEIRELES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 
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ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010038-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVELINO DA SILVA (ORDENADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010038-02.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: JOVELINO DA SILVA, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010041-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA TAVARES (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010041-54.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: ELIANA TAVARES Vistos 

etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, devolva-se ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consignando às 

homenagens e cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010043-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA PEREIRA GOMES (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010043-24.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: ADRIANA PEREIRA 

GOMES Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010044-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUREMA LOURDES ZANATTA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010044-09.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: JUREMA LOURDES 

ZANATTA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010095-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FLORIANO DE SOUZA (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010095-20.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: ROSELI FLORIANO DE 

SOUZA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010182-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIANA DA CRUZ (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010182-73.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: TEREZA MARIANA DA 

CRUZ Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1010226-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA MARIANA DA CRUZ (ORDENADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010226-92.2018.8.11.0015 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE SINOP ORDENADO: TEREZA MARIANA DA 

CRUZ Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada; II - Após, 

devolva-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

consignando às homenagens e cautelas de estilo. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009966-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DOS SANTOS TOTTI (AUTOR(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009966-15.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): LUCILENE DOS SANTOS TOTTI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 
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(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009967-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BIZERRA DELATORI (AUTOR(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009967-97.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MARCOS BIZERRA DELATORI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que 

atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante 

das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o Requerido, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 

(trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do 

CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte REQUERENTE para 

MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do 

CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

(art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, 

nos termos do artigo 357 do CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009938-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009938-47.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LEVI DE ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. I - OFICIE-SE ao JUÍZO DEPRECANTE 

solicitando que seja INFORMADA NOVA DATA para AUDIÊNCIA de 

INSTRUÇÃO, conforme a FINALIDADE da presente MISSIVA, eis que não 

houve TEMPO HÁBIL para seu CUMPRIMENTO, diante da data de sua 

conclusão; II – Com o aporte, façam-me os autos em CONCLUSÃO para 

CUMPRIMENTO da FINALIDADE da MISSIVA. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009976-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO BERTOLDI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009976-59.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ REQUERIDO: 

CELIO BERTOLDI Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas das 

situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente as 

partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde 

já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009980-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA MAYARA MOREIRA FERNANDES CEZERO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ MARIANO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE TRES LAGOAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PONTO CERTO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1009980-96.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE TRES LAGOAS REQUERIDO: PONTO CERTO 

UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Vistos etc. I – CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, DEVOLVA-SE 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - Ocorrendo algumas 

das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, intimadas previamente 

as partes e não havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, 

desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente deprecata. Às 

providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 176748 Nr: 12472-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY GNOATO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 205-206, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.660,85, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244650 Nr: 14856-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 182-183 e fls. 

184-185, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 8.526,92, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186324 Nr: 7503-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA BEZERRA DOS SANTOS MEDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 194-195, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 897,71, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177007 Nr: 12772-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 199-200, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 1.005,99, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190844 Nr: 12371-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR às fls. 287-288 e fls. 

289-290, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte 

EXEQUENTE, no importe de R$ 7.597,40, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 93760 Nr: 828-90.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ODILA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 260, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 2.419,36, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181344 Nr: 2249-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA TRINDADE DIUNISIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme PRECATÓRIO REQUISITÓRIO de fls. 295 e REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR às fls. 297, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES 

em favor da parte EXEQUENTE, no importe de R$ 24.920,97 e R$ 8.939,29, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177598 Nr: 13411-68.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI VIZENTIN WITKOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 215-216, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 897,72, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178571 Nr: 14421-50.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 237-238, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, nos 

importes de R$ 2.737,67 e R$ 2.737,67, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180933 Nr: 1801-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MANARIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Conforme REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR às fls. 232-233, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES em favor da parte EXEQUENTE, no 

importe de R$ 883,20, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 200701 Nr: 3334-29.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ARILDO ORFÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao Requerente para que se manifeste no 

prazo de quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Requerido 

Município de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 187891 Nr: 9190-08.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ALEXANDRE APRIGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao Requerente para que se manifeste no 

prazo de quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Requerido 

Município de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180570 Nr: 1414-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao Requerente para que se manifeste no 

prazo de quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Requerido 

Município de Sinop, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA PINHAO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os autos, verifico que 

até o momento não foi CUMPRIDA pelo REQUERIDO o COMANDO JUDICIAL, 

a qual determinou que disponibilizasse à parte Requerente o procedimento 

de que necessita, qual seja, “CATETERISMO, INTERNAÇÃO E TODO O 

TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO”. II – Assim, para que não haja 

maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte 

Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento apresentado aos autos, qual 

seja, referente ao PRESTADOR HEMOCOR (Id. Num. 15693253). III – Dada 

a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a HEMOCOR (Id. Num. 

15693253), para que REALIZE o “CATETERISMO, INTERNAÇÃO E TODO O 

TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO” vindicado pelo Autor, e informe, no 

prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais), o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a 

eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPCIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009912-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CASAGRANDE (AUTOR(A))

RINALDO SERGIO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009912-49.2018.8.11.0015 AUTOR(A): CRISTIANE CASAGRANDE RÉU: 

MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos 

REQUERIDOS a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem a parte Requerente o medicamento “ENOXAPARINA 

com dosagem inicial de 60 MG para a Requerente, para uso durante toda a 

gestação e mais 30 (trinta) dias após parto”. O POSICIONAMENTO 

JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer o DEVER do 

PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS NECESSÁRIOS à 

MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as DESPESAS 

oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de RECURSOS e em 

IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, quando 

indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA e à 

SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 
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sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009970-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

NILVO ANTONIO BARTH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBL ICA # 

1009970-52.2018.8.11.0015 AUTOR(A): NILVO ANTONIO BARTH RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE SINOP 

Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA 

pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou aos 

Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente “CIRURGIA DE 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS 

FARMACOLÓGICOS (3 STENTS)”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na 

CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

15894499, devendo ser efetivado no valor do ORÇAMENTO apresentado 

pelo TERCEIRO PRESTADOR CARDIOCINE - INSTITUTO DE INTERVENÇÃO 

CARDIOVASCULAR (Id. Num. 15894502). ESCLAREÇO que, embora seja 

rotineiro este Juízo SOLICITAR no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, para 

que possa escolher aquele que apresentar o MENOR VALOR, no caso 

dos autos, VERIFICA-SE que o ÚNICO prestador a fornecer o 

ORÇAMENTO do procedimento pleiteado de “ANGIOPLASTIA CORONÁRIA 

COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS (3 STENTS)” é o indicado 

no item anterior, portanto, em razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA 

do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, a fim de 

resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a 

urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE o TERCEIRO PRESTADOR 

CARDIOCINE - INSTITUTO DE INTERVENÇÃO CARDIOVASCULAR (Id. Num. 

15894502), para que REALIZE a “CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA 

CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENTS FARMACOLÓGICOS (3 

STENTS)” vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo 

possível nos autos, o número da conta para transferência da quantia 

BLOQUEADA, qual seja, R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos 

reais) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ 

de LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a eventual 

INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, 

apenas em casos EXCEPCIONAIS e JUSTIFICADOS através de LAUDO 

MÉDICO PORMENORIZADO, as internações serão aceitas em 

APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO PAGAMENTO DOS VALORES À 

MAIOR. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e 

com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos 

Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de 

acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in 

verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no 

‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir 

vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste acerca 

da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005961-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALBINO SANTOS DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005961-47.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ALBINO SANTOS DE ABREU 

RÉU: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Consoante se infere 

dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS a 

LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos que 

disponibilizassem a parte Requerente o “EXAME DE CATETERISMO”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio 

do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem 

as vezes o fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO 

CUMPRIMENTO à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS 

pela SAÚDE PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 
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relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do Código 

Penal). Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo 

o presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009662-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

MARCIA REGINA TIBERIO DE AGUIAR (AUTOR(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009662-50.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA REGINA TIBERIO DE 

AGUIAR RÉU: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – DEFIRO o PEDIDO de Id. Num. 15760310, por conseguinte, 

DETERMINO o COMPLEMENTO do BLOQUEIO na conta do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por 

conseguinte, NOTIFIQUEM-SE o PARTICULAR: INCOR - DR. WESLEY 

HENLLEY MUNIZ para que REALIZE o EXAME “ECOCARDIOGRAMA” de 

que necessita a parte AUTORA, conforme SOLICITAÇÃO MÉDICA 

acostada em Id. Num. 15760314. ADEMAIS, NOTIFIQUE à EMPRESA CISA, 

para que REALIZE os “EXAMES de RX de TÓRAX PA e PERFIL, 

ULTRASSONOGRAFIA de ABDÔMEN TOTAL”, devendo ser encaminhado 

juntamente com as NOTIFICAÇÕES, as SOLICITAÇÕES MÉDICAS de Ids. 

Num. 15760314; 15760315 e 15760328. APÓS a prestação do serviço, 

cabe ao TERCEIRO PARTICULAR carrear aos autos a DESCRIÇÃO 

PORMENORIZADA do procedimento e apresentar NOTA FISCAL do 

SERVIÇO prestado, juntamente com o número da conta, para que seja feita 

a LIBERAÇÃO DE VALORES. Obviamente, considera-se como balizador, 

os orçamentos previamente apresentados nos autos, mas também há 

ponderação sobre eventuais alterações que podem ocorrer quando da 

efetivação do serviço. II – Após, CONCLUSO para o APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com 

urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011067-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDL SERVICOS GEOFISICOS LTDA (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.: 1011067-24.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 16:30, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. CRISTINA BURATO CPF: 

037.582.201-14, AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CPF: 

11.580.269/0001-00 Endereço do promovente: Nome: AUTO - MEK PECAS 

E ACESSORIOS LTDA - EPP Endereço: RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE 

CARVALHO, 1655, - DE 1302 A 1860 - LADO PAR, SETOR INDUSTRIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78557-135 Endereço do promovido: Nome: ANDL 

SERVICOS GEOFISICOS LTDA Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ LEITE, 

158, ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ - RN - CEP: 59625-031 Sinop, 

Quarta-feira, 17 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012115-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAURENTINO FELIX (REQUERENTE)

SILVANO FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

PATRICIA LOPES VARGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (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.: 1012115-18.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 17:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS CPF: 097.468.348-51, ANTONIO LAURENTINO FELIX CPF: 

963.700.411-49, PATRICIA LOPES VARGAS CPF: 042.121.221-70 

Endereço do promovente: Nome: ANTONIO LAURENTINO FELIX Endereço: 

Zona rural, 377, Assentamento Ena, FELIZ NATAL - MT - CEP: 78885-000 

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS CPF: 326.623.861-34 Endereço do 

promovido: Nome: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS Endereço: RUA DAS 

PEROBAS, 1214, - DE 1247/1248 AO FIM, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78555-062 Sinop, Quarta-feira, 17 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: 1005603-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO GOES (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO GOES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERNANDES (EXECUTADO)

 

Ante o retorno da Carta Precatória expedida à Comarca de Vera-MT, 

INTIMO o advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011775-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA OLIVEIRA (REQUERIDO)

ANDERSON TRAJANO DE BARROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012797-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN NOGUEIRA (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.: 1012797-70.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 09/11/2018 16:15, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. VALDEVINO DIAS DOS SANTOS 

- ME CPF: 04.336.366/0001-97, LURDES ELIANE DAL ZOT CPF: 

604.504.951-91 Endereço do promovente: Nome: VALDEVINO DIAS DOS 

SANTOS - ME Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO PIPINO, 4693, - DE 

4315 A 5085 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL NORTE, SINOP - MT - 
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CEP: 78550-528 IVAN NOGUEIRA CPF: 865.813.091-68 Endereço do 

promovido: Nome: IVAN NOGUEIRA Endereço: AVENIDA PARANA, 2275, 

MENINO DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 Sinop, 

Quarta-feira, 17 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: 1012457-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AILTON DORTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMAZEM DO CAMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1012457-29.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: AILTON DORTI EXECUTADO: 

ARMAZEM DO CAMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

- ME Vistos, etc. 1. INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente o título executivo original junto ao Cartório deste 

Juizado, que será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena 

de extinção e arquivamento do feito; 2. Conferido, carimbado e JUNTADO 

o título, CITE-SE a parte devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos 

termos do art. 829, do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito 

exequendo no prazo de 03 (três) dias; 3. Decorrido o aludido prazo, 

CERTIFIQUE-SE que não houve o pagamento do débito, e conforme 

parágrafo primeiro do referido dispositivo legal, PROCEDA-SE com a 

PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado; 4. Caso não 

localizado o devedor e bens penhoráveis, intime-se o exequente a 

indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da lei 

9.099/95). Serve o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012367-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CELESTINO ESTEVES (REQUERENTE)

EDNEIA CRISTINA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS (ADVOGADO(A))

VOLMIR RUBIN (ADVOGADO(A))

RAQUEL NOGUEIRA PEREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado das partes, acerca da audiência de conciliação 

designada: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/11/2018 Hora: 10:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000493-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

ENILSON BARROS PAULINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006239-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CRISTINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006239-48.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: ELIANE CRISTINA DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

petitório formulado pelo exequente, requerendo a intimação por edital do 

executado, uma vez frustrada as demais tentativas. Pois bem. De início, 

cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte 

redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, 

não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da 

referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não 

encontrado o devedor, observados, no que couberem, os arts. 653 e 654 

do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do 

Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente requerer a citação 

por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Dessa forma, 
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considerando que restou infrutífera a intimação do executado via “A.R.” no 

último endereço declinado pelo exequente, INDEFIRO, por ora, o petitório 

retro, ao passo que DETERMINO: I – INTIME-SE o Exequente, 

concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para que informe novo endereço 

da parte Executada, eis que restou infrutífera a citação e intimação, 

conforme pela certidão juntada aos autos, sob pena de extinção do 

processo. II – Restando frutífera a diligência alhures e 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 – 

Caso em que, infrutífera a diligência, tornem os autos concluso para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012078-37.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVIO BARD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012078-37.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIR ALBERTO KELM & CIA 

LTDA - EPP EXECUTADO: SAVIO BARD 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, 16 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006729-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILDA ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006729-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: ROZILDA ROCHA FERREIRA Vistos, etc. I - Da 

análise atenta dos autos verifico que restou infrutífera a tentativa de 

citação/intimação via AR da parte requerida. Sendo assim, DEFIRO o pleito 

do requerente, no sentido de proceder à citação/intimação da requerida no 

endereço declinado no ID. 15222038, através de Oficial de Justiça; II – 

Ademais, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

conforme critérios e pauta deste Juizado e INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; III - Restando negativa a diligência, intime-se o autor para se 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. IV - 

Após, de tudo CERTIFICADO, concluso para deliberação. Sirva o presente 

como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002724-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE GIACHINI (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ML COMERCIO DE TINTAS E MONTAGENS DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 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: 

1002724-39.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

GUIMARAES REQUERIDO: ML COMERCIO DE TINTAS E MONTAGENS DE 

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME Vistos, etc. Acolho o pedido 

autoral, 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, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002215-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

ALMIR ANTONIO BARRES (EXEQUENTE)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002215-11.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: ALMIR ANTONIO BARRES 

EXECUTADO: JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

Vistos, etc. I - Compulsando os autos, verifico que até o presente 

momento não fora juntado aos autos o comprovante de citação/intimação 

da parte requerida, acerca da audiência outrora designada. Com efeito, 

DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie-se no sentido de 

colacionar ao feito o “A.R” expedido em ID. 14460154; II – Oportunamente, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 16 de outubro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004916-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

BEATRIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FELIPE WILLINGHOEFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004916-08.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: FW TRANSPORTES LTDA - ME, FELIPE WILLINGHOEFER 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente não foi 

devidamente intimada para comparecimento na audiência de conciliação 

outrora designada (ID. 15880175). Sendo assim, 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, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002399-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JESUS MARCIO DE FREITAS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON VALADARES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005702-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PADILHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005702-86.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: LUIZ ANTONIO PADILHA Vistos, etc. 

1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. 4. No mais, no que se refere ao pedido de levantamento de 

quantia formulado pelo autor, entendo que o INDEFERIMENTO é medida que 

se impõe, eis que restou infrutífera a constrição de valores no sistema 

BACENJUD, conforme extrato juntado ao feito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012032-48.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI (ADVOGADO(A))

JOSE CAMPELLO TORRES NETO (ADVOGADO(A))

CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012032-48.2015.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO ALVES DOS 

SANTOS FILHO REQUERIDO: CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. Considerando que as partes divergem quanto 

a atualização do valor da condenação, encaminhem-se os autos ao 

contador judicial para que informe se há valor remanescente a ser pago, 

considerando os parâmetros fixados em sentença e o valor depositado 

pela requerida na data de 28/07/2016, data esta que deverá ser 

considerada como termo final para atualização. Após, com o aporte da 

planilha, intime-se as partes para que, no prazo de 05(cinco) dias, se 

manifestem requerendo o que entenderem de direito, sob pena de 

preclusão. Oportunamente, concluso. INTIME-SE. CUMPRA-SE COMO 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010310-76.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

IARA RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA DATA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010310-76.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: IARA RAMOS DA SILVA 

EXECUTADO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos, etc. Ao compulsar dos 

autos, verifico que a Autora já teve seu crédito adimplido através do 

alvará eletrônico sob o n. 206069-8/2015, em nome do seu procurador, 

uma vez que, consta dos autos autorização que lhe confere, dentre 

outros poderes, os de levantar valores, consoante Id 2079283. Com efeito, 

não havendo outras providências a serem adotadas na presente 

demanda, DETERMINO O ARQUIVAMENTO do feito, com as baixas e 

anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 

17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013040-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARI SAMPATTI DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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: 

1013040-14.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ARI SAMPATTI DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. Da análise atenta dos autos verifico que a requerente não 

compareceu a audiência de conciliação, motivo pelo qual requereu nova 

designação de data para a solenidade. Sendo assim, diante da justificativa 

apresentada pela requerente, indefiro o pedido de extinção do feito 

formulado pela requerida e 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; Intime-se. Cumpra-se. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001960-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

ALBERTO SHNEIDER (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001960-87.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ALBERTO SHNEIDER 

EXECUTADO: LUCINEIA MENDES Vistos, etc. Trata-se de petitório 

formulado pelo exequente, requerendo a citação por edital do executado, 

uma vez frustradas a tentativa por oficial de justiça (ID. 9437774; 

10744556). Pois bem. Decido. De início, cumpre considerar o enunciado 

n.º 37 do FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em 

exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de 

execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o 

arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo 

Civil. Nesse diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. 

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez 

frustradas a pessoal e a com hora certa. Pelo exposto, considerando que 

já houve tentativa de citação da parte executada por oficial de justiça, 

DEFIRO o postulado retro e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para 

CITAÇÃO da parte executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 454 de 551



Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

CARLA DENES CECONELLO 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: 

1001454-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PEDRO RAMOS DOS SANTOS 

NETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente pretende a realização de audiência 

conciliatória por videoconferência, uma vez que o autor está trabalhando 

na comarca de MARABÁ/PA, sob o argumento de que não possui 

condições financeiras para comparecimento nesta comarca. De início, 

importa trazer à baila que muito embora o Código de Processo Civil, em seu 

dispositivo 236, §3º autorize a prática de atos processuais por 

videoconferência, o rito aplicável aos Juizados Especiais é distinto. 

Explico. A lei 9.099/95 dispõe sobre os Juizados Especiais, e conforme 

disposto no art. 2º da referida lei, “o processo orientar-se-á pelos critérios 

da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a 

transação”. A par disso, optando a parte quanto ao seu exercício de 

direito de ação nos Juizados Especiais Cíveis, deverá se submeter aos 

pressupostos estabelecidos na referida legislação. E nesse diapasão, é 

que a lei nº 9.099/95 estabelece em seu artigo 9º que: “Nas causas de 

valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, 

podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a 

assistência é obrigatória”. (destaque acrescido). Sendo assim, o 

entendimento é de que para que pudesse ser viável a conciliação ou 

transação, foi necessária a imposição do comparecimento pessoal das 

partes nas audiências a serem realizadas, sob pena do processo ser 

extinto sem julgamento do mérito (art. 51, I, da Lei 9.099/95). Dessa forma, 

é por esta razão que o rito sumaríssimo e especial deste Juízo, prima pela 

presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena a 

possibilidade de conciliação. Ainda, para arrematar, trago à colação o 

ENUNCIADO nº 20 do FONAJE, o qual disciplina que: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório [...]”. Nessa senda, a 

jurisprudência tem confirmado este entendimento: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENTE O AUTOR NA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 51, I DA LEI 

9.099/95. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPARECIMENTO 

PESSOAL NAS AUDIÊNCIAS APRAZADAS INERENTE AO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAIL. MANTIDA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível nº 71005833009, Quarta Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, 

Julgado em 09/12/2015). Portanto, em que pese a previsão acerca da 

possibilidade dos atos processuais serem realizados por 

videoconferência, tal previsão não se coaduna com o previsto pela Lei nº 

9.099/95, uma vez que sob este rito, as partes possuem ÔNUS de 

COMPARECIMENTO PESSOAL. Portanto, diante de todo o exposto, tenho 

por bem, em atenção aos princípios que regem este juizado, principalmente 

quanto ao princípio da pessoalidade, INDEFERIR o pleito de ID. 14778460, 

motivo porque DETERMINO: DESIGNE-SE NOVA DATA para AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO de acordo com a pauta deste Juízo, intimando-se as partes 

para COMPARECIMENTO, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada; Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010393-58.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

WILLION MATHEUS POLTRONIERI (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO AMORIM (EXECUTADO)

VALERIA DOS REIS GONCALVES AMORIM (EXECUTADO)

RIVA MODAS LTDA - ME (EXECUTADO)

BCE EXPRESS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012448-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE (ADVOGADO(A))

ALMERI TERESINHA BARCELOS (REQUERENTE)

ANELISE INES ANDRUCHAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012448-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ALMERI TERESINHA 

BARCELOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. 1. RECEBO OS 

RECURSOS INOMINADOS, eis que certificado suas tempestividades; 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 ALMERI TERESINHA BARCELOS 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. 6. Deixo de determinar a intimação da recorrida 

LOJAS AVENIDA S.A uma vez que a mesma já apresentou as 

contrarrazões recursais em ID 14321262 Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011700-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON JACKSON LAGE (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011700-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MAICON JACKSON LAGE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO 

OS RECURSOS INOMINADOS, eis que certificado suas tempestividades; 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. 
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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 MAICON JACKSON LAGE 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. 6. Deixo de determinar a intimação do recorrido 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A uma vez que o mesmo já apresentou 

as contrarrazões recursais em ID 14297111. 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: 1007173-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1007173-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GILMAR DA SILVA OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a 

parte requerida não fora citada até a data hodierna, eis que a tentativa de 

citação via “A.R” restou infrutífera (ID. 14972330). Sendo assim, 

verifica-se que não está regularizada a triangulação processual, razão 

pela qual DETERMINO: I – INTIME-SE a parte requerente, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos o endereço atualizado ou dados 

suficientes que permita localizar a requerida para efetivação da 

citação/intimação, eis que consta nos autos o retorno do A.R como 

“endereço insuficiente”, bem como, requeira, ao final, o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito; II – Decorrido o 

prazo supra, concluso para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002070-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARA REGINA DIAS KRUGER (REQUERENTE)

VALDESON PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.F. AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERIDO)

JULIANA SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002070-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARA REGINA DIAS KRUGER 

REQUERIDO: JULIANA SOARES DE OLIVEIRA, R.F. AGRONEGOCIOS LTDA 

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 das requeridas. À vista disso, DETERMINO: I – Concedo à parte 

requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que informe novo 

endereço/telefone da parte requerida R.F AGRONEGÓCIOS LTDA; I – 

Ademais, DESIGNE-SE NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

conforme critérios e pauta deste Juizado, INTIMANDO-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; II – Restando 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, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007370-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

CAMILA MIOTO MARQUES (EXEQUENTE)

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO DE ASSIS (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: 8012079-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES (ADVOGADO(A))

LUCINDE BERNARDETE MOMBACH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA REGINA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO (REQUERIDO)

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012079-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCINDE BERNARDETE 

MOMBACH REQUERIDO: LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO Vistos, 

etc. I - Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente o acordo lançado nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa estipulada no acordo; II - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012455-42.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI CRISTINA MALAQUIAS (EXEQUENTE)

CAMILA VILCHES LEMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA LUCIA MALUF (EXECUTADO)

 

Diante do retorno da Carta Precatória, INTIMO o advogado da parte autora, 

a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010568-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARY ANTUNES DE LIMA NETO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012796-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGO BRESSAN (ADVOGADO(A))

ANDERSON RODRIGO BRESSAN (REQUERENTE)

LARISSA REGINA FORTES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVETE DE LOURDES FARAON (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012770-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

KELLY KARLA HOFFMANN 01292813105 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE SOUZA ROCHA (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: 1000165-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELDER GAIOTTO (EXECUTADO)

 

Diante do retorno da Carta Precatória, INTIMO o advogado da parte autora, 

a fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007998-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA VERONICA SCHUDIKEN (EXEQUENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS (EXECUTADO)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007998-47.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: CINTIA VERONICA SCHUDIKEN 

EXECUTADO: ELBIO ROBERTO VOLKWEIS Vistos, etc. Trata-se de Ação 

de Execução em que o executado reconhece o débito exequendo e se 

propõe a quitá-lo mediante parcelamento. A parte exequente em ID. 

15362293, informa que CONCORDA com o parcelamento da dívida. Sendo 

assim, DECIDO: I - DEFIRO o pedido de PARCELAMENTO DO DÉBITO, 

admitindo assim o pagamento em 06 (seis) parcelas mensais, com fulcro 

no art. 916 do NCPC; II - EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

já depositados nos autos e proceda-se com a transferência em favor da 

parte exequente (ID. 15473626); III - 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. IV - Decorrido o prazo 

supra, sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, 

parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente; V - 

INTIME-SE a parte executada para adimplir o remanescente em 06 (seis) 

parcelas iguais e sucessivas; VI - Transcorrido o prazo do parcelamento, 

fica desde já intimada às partes para manifestar requerendo a extinção da 

presente demanda. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 8 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008949-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENIRA APARECIDA LARSSON KETNER (EXECUTADO)

 

Ante o retorno da Carta Precatória, INTIMO o advogado da parte autora, a 

fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008463-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAN JOSE HENRICH (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003132-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOELTON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO(A))

INGRID MARGARET NILSSON SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE FRANCA MANENTE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE (ADVOGADO(A))

PETROLAO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN (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: 1008074-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLESIO FERREIRA DO CARMO (ADVOGADO(A))

ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MORAIS DA SILVA (EXECUTADO)

MARISETE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010955-67.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUPIRES EIRELI - ME (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: 1001189-12.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA FARIAS DE LIMA (EXECUTADO)

 

Ante o retorno da Carta Precatória, INTIMO o advogado da parte autora, a 

fim de que se manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001989-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN MARIA DE CARVALHO DE MORAES (EXECUTADO)
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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: 8012320-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

LEONCIO BATISTI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINCOLN TEIXEIRA (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: 1013635-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA SUSSAI (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010956-52.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR BRANDINI (EXECUTADO)

VILMAR WALENDORFF (EXECUTADO)

 

Ante o retorno da Carta Precatória, INTIMO a parte autora, a fim de que se 

manifeste nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010140-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR DE OLIVEIRA CUQUI (RÉU)

 

Certifico que, no dia 16/10/18 e 17/10/18, liguei no tel. (66) 3601-1170, 

indicado na Petição ID 12281400, porém, ambas as tentativas restaram 

infrutíferas, caindo diretamente na Caixa Postal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010133-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIELZE PASSOS (RÉU)

 

Certifico que, no dia 16/10/18 e 17/10/18, liguei no tel. (45) 3368-5287 

indicados na Petição ID 12280765, porém, ambas as tentativas restaram 

infrutíferas, visto o número ser considerado como inválido.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011070-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELSON DE LIMA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos dias 16/10/18 e 17/10/18, liguei nos tels. (66) 9 

9627-5969 ou (66) 9 9654-7412, indicados na Petição ID 12300424, porém, 

ambas as tentativas restaram infrutíferas, visto que as ligações caíram na 

Caixa Postal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005982-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARTA MONTEIRO MOREIRA (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.: 1005982-57.2017.8.11.0015 A presente certidão 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para 14/11/2018 14:00, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA 

OFERECER DEFESA ESCRITA OU ORAL. DIEGO GUTIERREZ DE MELO CPF: 

905.736.761-00, C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME CPF: 10.980.145/0001-50 

Endereço do promovente: Nome: C. ARALDI & CIA. LTDA. - ME Endereço: 

AVENIDA DAS EMBAÚBAS, 1622, - DE 1102 A 1622 - LADO PAR, SETOR 

COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-206 MARIA MARTA MONTEIRO 

MOREIRA CPF: 237.459.592-72 Endereço do promovido: Nome: MARIA 

MARTA MONTEIRO MOREIRA Endereço: AVENIDA DOS INGÁS, 2124, - DE 

1630 A 2464 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-092 Sinop, Quarta-feira, 17 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: 1007637-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA PIRES LAGE GAYA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Uma vez tratar-se a matéria de questão unicamente de direito e 

desnecessária a produção de novas provas, a ação merece ser julgada 

de imediato na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Apenas para situar a questão, faço uma breve digressão sobre a 

pretensão deduzida em juízo. Da análise atenta dos autos conclui-se que o 

autor insurge-se quanto às supostas cobranças indevidas realizadas pela 

Requerida. Aduz a parte Autora que contratou em 20/08/2016 um plano 

mensal com valor fixo de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e 

sessenta centavos). Inobstante, sustenta que as faturas dos meses 

subsequentes vieram com valores exorbitantes de R$ 1.393,70 (mil 

trezentos e noventa e três reais e setenta centavos) no mês 10/2016 e R$ 

2.165,15 (dois mil, cento e sessenta e cinco reais e quinze centavos) no 

mês 11/2016. Em 12/2016 as linhas foram cortadas. Discorre que “entende 

ser devido o valor de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete reais e 

sessenta centavos) mensais pelo plano contratado, pedindo a restituição 

do indébito dos valores que ultrapassam esse montante e a declaração de 

inexistência do débito. A reclamada, por ocasião da defesa, apontou que 

os valores são devidos, colacionando telas ininteligíveis. Eis a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cabe ressaltar a plena aplicabilidade do 

microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao caso em 

comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil decorrente de 

relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, 

todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio a 

responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Veja-se que, em se tratando de relação de consumo, o artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor é claro ao prelecionar que, em casos como este 

em apreço, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, 

dispensando, portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou 

da culpa. “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Conforme ensina o professor Carlos Roberto 

Gonçalves, o “artigo supracitado evidencia que quatro são os elementos 

essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do 

agente, relação de causalidade, e o dano experimentado pela vítima” 
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(Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de acordo com o novo Código Civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo nosso).Em relação a culpa ou dolo é 

dispensável, como alhures narrado. Desta citação, extraem-se os 

requisitos essenciais da responsabilidade consumerista. O primeiro 

requisito consiste na verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer. Na 

seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de causalidade entre 

conduta e dano, de forma a se precisar que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito, não teria havido atentado ao bem 

jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. Presentes 

esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In casu, a 

parte autora comprovou os fatos narrados na inicial. Comprova por meio 

de protocolos que houve alteração do plano junto à uma representante da 

Requerida, afirmando ser esta a responsável pelos transtornos e 

cobranças indevidas por não efetuar a migração do plano conforme 

pactuado. Impende consignar que o plano contratado pelo Autor, segundo 

documentos carreados (reclamação no PROCON e protocolos de 

atendimento) possuía valor fixo de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e sete 

reais e sessenta centavos), o que não foi impugnado de maneira 

especifica pela Requerida. A Requerida aponta em sua defesa apenas 

que os valore são devidos diante da prestação do serviço. De acordo com 

o CDC, a Requerida responde pelos atos de seus representantes, 

solidariamente. Assim, acolho o pedido do Autor para declarar inexistente 

os débitos que ultrapassem o montante de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e 

sete reais e sessenta centavos) mensais, no período entre os meses 

08/2016 e 12/2016. “Ex Positis”, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na presente ação para DECLARAR INEXISTENTE OS 

DÉBITOS que ultrapassem o montante de R$ 537,60 (quinhentos e trinta e 

sete reais e sessenta centavos) MENSAIS, período de agosto/2016 até 

dezembro/2016. DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, o 

que deverá ser certificado, ao requerente para manifestar interesse na 

execução da sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) 

meses, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001477-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

JUREMA SALETE GRAPIGLIA TOZI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBESON FERNANDO GOMES (EXECUTADO)

GENAINY FERNANDES BARBOSA (EXECUTADO)

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (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: 1008266-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA CAZELLA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008197-06.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MARQUES DOS SANTOS PENAFIEL (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que dê andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008199-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIARA MARQUES PENAFIEL (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que dê andamento ao 

feito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008200-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA VERONICA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013429-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA LEMOS DUARTE (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008200-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA VERONICA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, a fim de que se manifeste nos 

autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012150-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VENEZA SERVICOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1012150-75.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: VENEZA SERVICOS EIRELI - ME 

EXECUTADO: MARLENE DA LUZ PISSINATI Vistos, etc. I - Tendo em vista 

que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem como 

que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser penhorados, 

consoante ordem elencada no art. 835, do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos termos do art. 

835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da operação; III - 

Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, podendo o 

mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); IV - 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 
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para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas 

do executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 16 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004692-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREUSA DE ALMEIDA AMARAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004692-07.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

EXECUTADO: CREUSA DE ALMEIDA AMARAL Vistos, etc. Trata-se de 

petitório formulado pelo exequente, requerendo a intimação por edital do 

executado, uma vez frustrada a tentativa via oficial de justiça (ID. 

10827413). Pois bem. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do 

FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couberem, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse 

diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 

830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe 

ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal 

e a com hora certa. Diante disso, verifica-se que no caso em apreço, 

ainda não foram esgotadas todos os meios para a citação ficta do 

executado, principalmente se tratando do último endereço fornecido pelo 

exequente, em que só houve a tentativa via oficial de justiça. (ID. 

10827413). Dessa forma, considerando que já houve a intimação do 

executado via oficial de justiça no último endereço declinado pelo 

exequente, INDEFIRO, por ora, o petitório retro, ao passo que DETERMINO: 

I – INTIME-SE o Exequente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte Executada, eis que restou infrutífera 

a citação e intimação, conforme pela certidão juntada aos autos, sob pena 

de extinção do processo. II – Restando frutífera a diligência alhures e 

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 – Caso em que, infrutífera a diligência, tornem os autos concluso 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005293-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005293-76.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E 

FERRAGENS LTDA EXECUTADO: JOSE CARLOS ALVES Vistos, etc. 

Trata-se de petitório formulado pelo exequente, requerendo a intimação 

por edital do executado, uma vez frustrada a tentativa via “A.R.” (ID. 

14026365). Pois bem. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do 

FONAJE, que dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couberem, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse 

diapasão, o artigo 830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 

830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe 

ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal 

e a com hora certa. Diante disso, verifica-se que no caso em apreço, 

ainda não foram esgotadas todos os meios para a citação ficta do 

executado, principalmente se tratando do último endereço fornecido pelo 

exequente, em que só houve a tentativa via oficial de justiça. (ID. 

14026365). Dessa forma, considerando que já houve a intimação do 

executado via oficial de justiça no último endereço declinado pelo 

exequente, INDEFIRO, por ora, o petitório retro, ao passo que DETERMINO: 

I – INTIME-SE o Exequente, concedendo-lhe prazo de 05 (cinco) dias para 

que informe novo endereço da parte Executada, eis que restou infrutífera 

a citação e intimação, conforme pela certidão juntada aos autos, sob pena 

de extinção do processo. II – Restando frutífera a diligência alhures e 

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 – Caso em que, infrutífera a diligência, tornem os autos concluso 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 16 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE RIBEIRO (EXEQUENTE)

GABRIELA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005635-24.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FERNANDO JOSE RIBEIRO 

EXECUTADO: SANDRA APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. I - Tendo em 

vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, bem 

como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000418-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

ORTENCIA SEVIGNANI CONSTANTINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA FARIAS LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000418-34.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ORTENCIA SEVIGNANI 

CONSTANTINI EXECUTADO: LETICIA FARIAS LIMA Vistos, etc. I - Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 
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penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o 

executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, 

do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando 

o exequente para se manifestar em 15 (quinze) dias; V - Caso contrário, 

quedando-se inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente 

requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese de restar infrutífera 

a penhora em contas do executado, INTIME-SE o exequente para que este 

se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 

16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012671-66.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SUYENE PAULI LEITAO (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGILIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012671-66.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: SANDRA MARIA ZANARDI 

DINIZ, RENATA SUYENE PAULI LEITAO EXECUTADO: VIRGILIO FERREIRA 

Vistos, etc. I - Tendo em vista que o executado até o presente momento 

não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via 

BACEN-JUD, nos termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; II - JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; III - Caso se constate frutífera a penhora, 

intime-se o executado, podendo o mesmo apresentar embargos em 15 

dias (art. 915, do CPC); IV - Apresentada a defesa do executado, 

certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em 15 (quinze) 

dias; V - Caso contrário, quedando-se inerte o executado, certifique-se e 

intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste, mormente requerendo o que de direito; VI - E ainda, na hipótese 

de restar infrutífera a penhora em contas do executado, INTIME-SE o 

exequente para que este se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito, conforme artigo 53, §4º da Lei 

n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003855-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH (ADVOGADO(A))

GUILHERME LUCAS MATTOS GERMANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

FELIPE ZORZAN ALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1003855-15.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GUILHERME LUCAS MATTOS 

GERMANO REQUERIDO: MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA 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, 17 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011728-49.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA (ADVOGADO(A))

DULCE DURCO SOLDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO PINHEIRO (REQUERIDO)

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

DIMAS PINHEIRO (REQUERIDO)

CDL ARACAJU-SE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011728-49.2015.8.11.0015. REQUERENTE: DULCE DURCO SOLDA 

REQUERIDO: LEONARDO PINHEIRO, DIMAS PINHEIRO, CDL ARACAJU-SE, 

FORTILUX INFORMATICA E PARTICIPACOES LTDA - EPP 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. Ademais, 

verifico que a parte requerente pugna, em pedido subsidiário, 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, face 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 
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publicado em 09/05/2012). Referida providência encontra 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, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012071-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

AGROMORIA SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MARCHIORO (EXECUTADO)

ALESSANDRO MARCHIORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012071-11.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: AGROMORIA SEMENTES E 

INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - ME EXECUTADO: ALESSANDRO 

MARCHIORO, TIAGO MARCHIORO Vistos etc. Em consonância com o 

enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis: “ENUNCIADO 37 - Em exegese ao 

art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o 

disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a 

citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que 

couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil.” Dessa forma, 

defiro pedido da autora, expeça-se edital para citação do executado, para 

que o mesmo possa se manifestar a respeito da penhora de ativos 

realizado pelo sistema BACENJUD, devendo o mesmo ser afixado na sede 

do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se. Cumpra-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 16 

de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002386-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PEDROSO EDEVIRGER SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002386-02.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI PEREIRA DE 

MACEDO 77413938120 EXECUTADO: LEANDRO PEDROSO EDEVIRGER 

SOARES Vistos, etc. Dê início, compulsando os autos verifico que as 

partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Ex positis, 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. Contudo a parte 

exequente informa o descumprimento do acordo firmado. Com efeito, 

DECIDO: 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente o acordo entabulado nos autos, sob pena de 

ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. 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. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-06.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO BATISTA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001849-06.2016.8.11.0015. REQUERENTE: AUTO CENTER SINOP 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME REQUERIDO: ARILDO 

BATISTA ROCHA Vistos, etc. Dê início, compulsando os autos verifico que 

as partes resolveram por fim a presente demanda, requerendo, para tanto, 

a homologação do acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Ex positis, 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. Contudo a parte 

exequente informa o descumprimento do acordo firmado. Com efeito, 

DECIDO: 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado (a) para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra voluntariamente o acordo entabulado nos autos, sob pena de 

ter o montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. 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. 3. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA DE INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006997-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO ALMEIDA VILHALVA VOGADO (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 
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1006997-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIOGO ALMEIDA VILHALVA 

VOGADO REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Compulsando 

os autos verifico que as partes resolveram por fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo acostado nos autos. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Com 

efeito, HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes, para 

que produza os seus efeitos jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o 

artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 

9.099/95, e via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito. 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, 16 de outubro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001743-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIA CARLI (REQUERENTE)

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001743-44.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DIONISIA CARLI REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL 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 comprovantes de mov. n.º 12327936 e 11293736 dos autos. 

No mais, quanto ao bloqueio de valor realizado no sistema BACENJUD (ID. 

12025116), entendo que a liberação da constrição efetuada deverá ser 

em favor da executada, uma vez que a quantia penhorada de R$2.000,00 

(dois mil reais) extrapola a execução. 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 as partes para, nos 

termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresentem impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação das partes, 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 em Id. 12327936 e 11293736, isto em favor da exequente 

DIONISIA CARLI. No que pertine ao bloqueio de valor realizado no sistema 

BACEN JUD (ID. 12025116) determino a liberação em favor do executado 

BANCO DO BRASIL S.A. 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, 16 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8010984-20.2016.8.11.0015. REQUERENTE: S. ANDRE LERMEN & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: LUCIVALDO VIEIRA DE SOUSA Vistos, etc. 

Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Cumprimento de Acordo no qual fora 

realizada a constrição de valores em conta bancária da parte executada 

via sistema BACENJUD, conforme verifica-se no id nº 12997823 e houve 

concordância da parte Executada acerca da penhora postulando pela 

expedição de alvará em favor da Exequente (id nº 14374643); portanto, 

impõe-se a extinção da presente demanda, conforme o disposto no art. 

924, II, do CPC. Diante do exposto, ante a notícia de adimplemento do 

débito, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de Processo 

Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ para levantamento do valor 

bloqueado no id nº 12997823, isto em favor da Exequente. INTIME-SE a 

parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e 

Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou 

recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor do 

exequente. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010127-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON BORGES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010127-59.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA 

- EPP RÉU: VANDERSON BORGES DOS SANTOS Vistos, etc. Ressai dos 

autos que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do 

feito (ID. 15595701). 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 

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, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010122-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES MOURA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010122-37.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA 

- EPP RÉU: SIMONE ALVES MOURA DA SILVA Vistos, etc. Ressai dos 

autos que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do 

feito (ID. 15617427). 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 
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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, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

NAIR COSTA PIASSON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

LETICIA SETTE DONIN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007505-70.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NAIR COSTA PIASSON 

REQUERIDO: VIACAO OURO E PRATA SA 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. 

15029978). 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, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se. SINOP, 17 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010118-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DA SILVA RAFAEL (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010118-97.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA 

- EPP RÉU: APARECIDA DA SILVA RAFAEL Vistos, etc. Ressai dos autos 

que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do feito (ID. 

15618327). 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 

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, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010119-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DIEGO GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1010119-82.2017.8.11.0015. AUTOR(A): CAVAGNOLI E LAVARDA LTDA 

- EPP RÉU: JEFERSON DIEGO GUIMARAES Vistos, etc. Ressai dos autos 

que a parte requerente postula pela extinção e arquivamento do feito (ID. 

15623257). 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 

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, 17 de 

outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 171560 Nr: 9442-45.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIS ROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT, Michele Oliva Zoldan - OAB:14591/MT

 Vistos,

 Ante o aporte do endereço da testemunha (ALTENOR BATISTA) 

conforme consta na fl. 185, designo audiência para continuação da 

instrução processual para o dia 06/02/2019, às 15h15min, ocasião em que 

será inquirida a referida testemunha.

Intime-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 325128 Nr: 6412-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN PATRICK SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Intime-se a Defesa do acusado, via DJE, a respeito das respostas do 

mandado expedido à fl. 140, as quais dão conta da impossibilidade de 

juntada aos autos das imagens obtidas pelas câmeras do circuito de 

segurança nos estabelecimentos e no programa "Cidade Digital".

Destarte, aproveite-se o ensejo, para intimar a Defesa para apresentar 

alegações finais, por meio de memoriais, no prazo legal.

Após, imediatamente conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 246406 Nr: 16113-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON FERREIRA GOMES PEREIRA, JOSÉ 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DIEGO LUIS DA SILVA - OAB:16.561-MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO os réus JOSÉ DOS SANTOS e JACKSON FERREIRA GOMES 

PEREIRA, como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe), IV 

(mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) 

do Código Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal 

Popular do Júri desta Comarca.Por fim, permanecendo inalterados os 

motivos ensejadores da prisão cautelar do acusado JOSÉ DOS SANTOS, 

mantenho sua prisão preventiva com fulcro no artigo 312, do Código de 

Processo Penal, reiterando os termos da decisão de fls. 208/214.Ainda, no 

que tange à providência solicitada às fls. 636/637, oficie-se à SAAP, na 

pessoa do Sr. Emanoel Alves Flores, a fim de autorizar o recambiamento 

do acusado José dos Santos para esta urbe, no prazo mais exíguo 

possível. Intimem-se, nos termos do art. 420 do CPP.Ocorrendo a 

preclusão pro judicato, abra-se vistas às partes para os fins do art. 422 

do CPP. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 335292 Nr: 12995-90.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA, 

RITHELY RAINER DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O

 Da resposta à acusação Tendo em vista que não houve arguição de 

preliminares pelo acusado, nem existe hipótese de absolvição sumária, 

designo audiência de instrução e julgamento a realizar-se no dia 

07/12/2018, às 13h30min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente realizado o 

interrogatório da acusada.Por outro lado, verifico que a acusada Rithely 

Rainer da Costa não fora localizada, conforme certificado à fl. 121. Assim 

sendo, para que não haja constrangimento ilegal na prisão da denunciada 

Talita Lorrayne do Nascimento Rosa, bem como para que o feito possa ter 

regular prosseguimento, desmembrem-se os autos em relação a acusad 

Rithely Rainer da Costa, com fundamento no artigo 80 do Código de 

Processo Penal, permanecendo este feito somente com relação à acusada 

Talita Lorrayne.Com relação ao pedido de habilitação como Assistente à 

Acusação interposto por Safira Semijoias EIRELI-EPP. Nos termos do artigo 

268 do Código de Processo Penal "em todos os termos da ação pública, 

poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu 

representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no 

art. 31".E, assim dispõe o citado artigo 31 do mesmo Codex: Art. 31. No 

caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão 

judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao 

cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.No caso, a despeito de o 

requerente alegar em sua petição ser parte legítima para atuar como 

assistente à acusação verifico que este não se encontra presente no rol 

descrito alhures, mormente pelo fato de a referida empresa não ser parte 

nestes autos, razão pela qual indefiro o pedido de sua habilitação neste 

momento.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161874 Nr: 9537-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Desaforamento de Julgamento->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR TAFFAREL, Cpf: 58280081968, 

Rg: 27753595-5, Filiação: Adelino Taffarel e Clementina Lazzareti Taffarel, 

data de nascimento: 04/08/1956, brasileiro(a), natural de Mondai-SC, 

casado(a), agricultor, Telefone 66 9629-7768. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do acusado acima qualificado, para comparecer à 

Sessão do Tribunal do Jurí, designada para o dia 04.12.2018, as 

08h30min, no Fórum local, quando será submetido à julgamento.

Resumo da Inicial: O Réu foi denunciado nos termos do artigo 121, § 2º, 

incisos I e IV do Código Penal (mandante) c/c Lei n. 8.072/90.

Despacho/Decisão: Código nº 161874Vistos, Inicialmente, ante o teor do 

ofício nº 087/2018/Gab1ªPjCrim/Sinop, acostado à fl. retro, considerando 

que na data outrora aprazada para a Sessão de Julgamento do acusado 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca o Promotor de Justiça que atua nesta 

Vara Criminal estará no gozo de férias, redesigno o ato para a data de 

04/12/2018, às 08h00min.Outrossim, compulsando detidamente os autos, 

verifico que a Sessão de Julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri fora 

redesignada por várias vezes, tendo as mais diferentes 

motivações.Ocorre que a presente ação penal está inserta na Meta 2 de 

2018, de acordo com a qual deve-se identificar e julgar, até 31/12/2018, 

pelo menos 80% dos processos distribuídos até 31/12/2014, razão pela 

qual é alvo de constante acompanhamento do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ).Desta forma, considerando que a pauta de júri deste juízo já 

encontra-se totalmente preenchida e que o feito deverá ser julgado até 

31/12/2018, as partes deverão envidar esforços para que o julgamento 

seja levado a efeito na data aprazada.Cientifique-se o Ministério Público e 

Defesa.Na ocasião da intimação da Defesa, cientifique-se que a existência 

de compromissos pessoais não serão argumentos válidos para ensejar 

nova redesignação do ato. Ressalto que o ato esta sendo designado com 

considerável antecipação.Destarte, expeça-se carta precatória para a 

comarca de Camboriú/SC, no endereço constante nos autos, com a 

finalidade de intimar a vítima, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se 

carta precatória para a comarca de Vera/MT, nos respectivos endereços 

constantes nos autos, com a finalidade de proceder a intimação da 

testemunha de acusação Gérson Sartori e testemunhas de Defesa Paulo 

Roberto Caldeira, Laercio José Romani e Regildo Moher, pelo prazo de 30 

(trinta) dias.Expeça-se mandado de intimação para as testemunhas Isaias 

Galdino da Silva, no endereço atualizado à fl. 2255, bem como para as 

testemunhas Jânio Jorge dos Santos e Tarcísio Ribas Thiesen, nos 

respectivos endereços constantes às fls. 2218 e 2259.Transcorrido os 

prazos estabelecidos acima para retorno das cartas precatórias que 

deverão ser expedidas, sem seu aporte nos autos, solicite-se 

informações a respeito de seus cumprimentos.Caso a vítima e 

testemunhas não sejam localizadas nos seus respectivos endereços 

constantes nos autos, dê-se vista dos autos às partes para que se 

manifestem, devendo a secretaria atentar-se para a expedição do 

necessário em tempo para realização do ato.Registro que houve 

homologação da desistência da inquirição das testemunhas Charles 

Borges Da Silva e Florêncio Veira do Nascimento às fls. 2155.Expeça-se 

mandado de intimação pessoal para o acusado, devendo ser consignado 

no mandado que, caso o oficial de justiça perceba que o acusado está 

tentando se furtar em receber a intimação, desde já, determino a sua 

intimação por hora certa, aplicando-se analogicamente o artigo 362 do 

Código de Processo Penal.Sem prejuízo da determinação supra, restando 

infrutífera a tentativa de intimação pessoal do acusado, desde já, 

determino sua intimação via edital, nos moldes da legislação processual 

penal vigente, devendo a secretaria atentar-se para a expedição do 

necessário em tempo para realização do ato.Por fim, reitero que o feito 

encontra-se inserto na meta 2, sendo alvo de constante acompanhamento 

do CNJ, não podendo ser objeto de constantes redesignações, devendo a 

secretaria dar maior atenção à sua tramitação.CUMPRA-SE.

Advertência: Fica advertido que deverá comaprecer à Sessão 

acompanhado de advogado habilitado e, caso não tenha condições de 

constituir patrono, deverá procurar a Defensoria Pública local, com 

antecedencia à data designada acima. Comparecer devidamente trajado e 

munido de documentos pessoais.

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, Sonia Aparecida 

Travaglia , digitei.

Sinop, 17 de outubro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 465 de 551



2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317666 Nr: 1423-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, 

DENILSON MALHEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Ação Penal – Código Apolo 317666

Vistos.

Diante do requerimento à fl. 260, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT para inquirição das vítimas Renato e Karita, 

fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, haja vista 

tratar-se de feito com réus presos.

Transcorrido o prazo acima fixado, certifique-se o disposto no artigo 222, 

§2º, do CPP e dê-se vista às partes para a apresentação dos memoriais 

finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo Ministério 

Público.

Em tempo, encaminhe-se cópia do requerimento formulado pelo acusado 

Michael Jonny Salvador de Matos à fl. 262 ao Juízo das Execuções Penais 

(3ª Vara Criminal), competente para deliberar sobre a 

transferência/movimentação de presos.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se os advogados constituídos.

Cumpra-se, ainda nesta data.

Sinop, 16 de outubro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 278580 Nr: 15161-66.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO DE PAULA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CAMAVERDE 

STROGULSKI DE ALMEIDA - OAB:22.392/0

 ...Assim, designo audiência de suspensão condicional do processo para 

o dia 05 de novembro de 2018, às 16 horas.A audiência acima designada 

está inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o qual tem caráter conciliador e 

restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma pauta concentrada de 

audiências e palestras educativas sobre a conscientização de hábitos de 

direção segura e prevenção de acidentes no trânsito, com duração 

aproximada de 01 hora, sendo a presença do acusado OBRIGATÓRIA 

desde o início ao término da sessão e dos advogados e Defensores 

Públicos facultativa durante as palestras, mas obrigatória em seu 

encerramento, diante da necessidade de assinatura dos 

termos.Notifique-se o Ministério Público. Intimem-se o acusado e a sua 

advogada (fl. 69).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 279175 Nr: 15497-70.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO PIRES VUNJAO, LUIZ HENRIQUE 

SANT'ANA RODRIGUES, ARIEL LIMA BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELI APOLINARIO DE AMORIM - 

OAB:21053/0

 Ação Penal - Código Apolo 279175

Vistos.

Em análise às defesas preliminares apresentadas às fls. 35 (acusado 

Leonardo), 37/38 (acusado Ariel) e 40 (acusado Luiz Henrique) inexistem 

quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

Designo audiência de suspensão condicional do processo para o dia 05 

de novembro de 2018, às 16 horas.

A audiência acima designada está inserida no Projeto “Trânsito Legal”, o 

qual tem caráter conciliador e restaurativo (Justiça Restaurativa), com uma 

pauta concentrada de audiências e palestras educativas sobre a 

conscientização de hábitos de direção segura e prevenção de acidentes 

no trânsito, com duração aproximada de 01 hora, sendo a presença dos 

acusados OBRIGATÓRIA desde o início ao término da sessão e dos 

advogados e Defensores Públicos facultativa durante as palestras, mas 

obrigatória em seu encerramento, diante da necessidade de assinatura 

dos termos.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se os acusados, intimando-se o advogado do acusado Ariel.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 16 de outubro de 2018.

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 335540 Nr: 13161-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FERREIRA MORENO - 

OAB:OAB/MT 24.878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante disso, com fundamento no artigo 120 do CPP c.c. 1.481, I, da 

CNGCGJ/MT, defiro, em parte, o pedido formulado pelo requerente e 

determino a restituição da motocicleta “PAS/MOTOCICLO HONDA/CG 125 

FAN, PRETA, ANO E MODELO 2007/2008, PLACA NJK9160, RENAVAN 

00942924770”, apreendida em 15.10.2018, mediante termo nos autos, 

ficando o requerente na condição de fiel depositário, não podendo se 

desfazer do bem sem autorização do juízo, até a prolação da sentença na 

ação penal respectiva.Promova-se o registro da restrição judicial à 

transferência da motocicleta, junto ao sistema “Renajud”.Traslade-se cópia 

desta sentença para os autos da Ação Penal Pública Cód. 337160, em 

apenso, após, arquivem-se.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326980 Nr: 7655-68.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR PAULO BRACKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Valmir Paulo 

Brackmann, em 29.5.2018 (fls. 04/05), como incurso nos artigos 33, caput, 

da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei n° 10.826/2003, em razão da prática dos 

fatos delituosos narrados nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 abril de 

2018, por volta das 17h40min, na Rua Itália, n° 870, Bairro Boa Jardim 

Europa, em Sinop – MT, VALMIR PAULO BRACKMANN trouxe consigo e 

manteve em depósito 09 (nove) trouxinhas, com massa liquida total de 

16,2g (dezesseis gramas e dois decigramas), de substância entorpecente 

denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, 

bem como manteve em depósito 01 (uma) porção composta de 05 (cinco) 

pedras, sendo 03 (três) maiores e 02 (duas) menores, com massa líquida 

de 202,3g (duzentos e dois gramas e três decigramas), e 01 (uma) 

trouxinha, com massa líquida de 0,4g (quatro decigramas), ambas de 

substância entorpecente denominada cocaína, para fins de 

comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações 

legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de 

abril de 2018, por volta das 17h40min, na Rua Itália, n° 870, Bairro Boa 

Jardim Europa, em Sinop – MT, VALMIR PAULO BRACKMANN possuía, no 
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interior de sua residência, arma de fogo de uso permitido, sem autorização 

e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos uma equipe de policiais militares foi 

acionada pela Agência Regional de Inteligência (ARI), em razão do 

recebimento de várias denúncias de que a residência do indiciado, 

localizada no endereço acima descrito, era um ponto de tráfico de drogas. 

Relatou-se que, por volta das 17h40min, os policiais militares avistaram o 

indiciado saindo de sua residência na companhia da esposa dele e 

notaram que ele tentou se evadir do local assim que avistou a viatura, 

momento em que foi efetuada a abordagem deles. Apurou-se ainda que, 

durante abordagem e revista pessoal, os policiais militares encontram em 

poder do indiciado 02 (duas) porções de substância entorpecente 

vulgarmente conhecida como “maconha”. Em seguida, diante das 

fundadas suspeitas de que no interior da residência do indiciado haveria 

mais drogas, os policiais militares procederam buscas no local, logrando 

êxito em localizar, dentro da geladeira, mais porções de “maconha”, bem 

como, dentro de uma CPU, as porções de substância entorpecente 

denominada cocaína acima descritas, as quais ele mantinha em depósito, 

para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com 

determinações legais e regulamentares. Além das drogas, os policiais 

militares encontram na residência do indiciado uma balança de precisão” 

[sic, fls. 04/05] - g.n.

O réu foi preso em flagrante delito em 21.4.2018 (f. 07), sendo a prisão 

homologada e convertida em preventiva pelo Juiz plantonista em 22.4.2018 

(fls. 49/54), e a audiência de custódia realizada aos 23.4.2018 (fls. 58/59), 

em cumprimento à Resolução nº 213/2015 do CNJ.

 Concluída as investigações, o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso ofereceu denúncia em desfavor de Valmir Paulo Brackmann, em 

29.5.2018 (fls. 04/05), como incurso nos artigos 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e 12 da Lei n° 10.826/2003.

Notificado, o réu apresentou defesa preliminar em 13.7.2018 (fls. 73/74v.), 

concomitantemente, formulou pedido de revogação da prisão preventiva, 

sendo o pedido indeferido aos 13.8.2018 (fls. 79/79v.), ocasião em que a 

denúncia foi recebida e, em seguimento, designou-se a audiência 

instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 06.9.2018 (f. 88), 

foram ouvidas as testemunhas SD PM Felipe Machado Costa Neto, SD PM 

Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva e Sônia de Lima, bem como 

interrogado o acusado Valmir Paulo Brackmann, cujo conteúdo dos 

depoimentos foi gravado em mídia digital juntada à f. 93.

O laudo definitivo de constatação de substâncias entorpecentes foi 

juntado às fls. 68/70 e o laudo de eficiência de arma de fogo às f. 39/40. O 

Ministério Público apresentou alegações finais, por memoriais, em 

17.9.2018 (f. 94/99), pugnando pela condenação do acusado como 

incurso nos artigos 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e 12 da Lei n° 

10.826/2003.

 A defesa do réu, por sua vez, apresentou alegações finais, por 

memoriais, em 21.9.2018 (fls. 100/102), pugnando pela desclassificação 

do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o crime previsto 

no art. 28 do mesmo diploma e, também, pela aplicação da atenuante de 

confissão (art. 65, III, “d”, do CP), no que toca ao crime de porte de arma 

de fogo de uso permitido.

É a síntese necessária. Decido.

Conforme relatado, cuida-se de Ação Penal Pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor do réu Valmir 

Paulo Brackmann, em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos 

artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003.

Consta do termo de apreensão elaborado em 21.4.2018 (f. 32), que o 

acusado foi preso em flagrante delito e com ele apreendido um “revólver 

Taurus (brasil) cal. .38, uma trouxinha de substância análoga a cocaína, 

09 (nove) un. de maconha, 05 (cinco) un. de pasta base – três pedras 

grandes e duas pequenas de substancias análoga a pasta base e uma 

balança de precisão de marca diamond” [sic].

A materialidade do crime de tráfico de entorpecente restou comprovada 

pelo laudo de constatação de droga n° 500.2.04.2018.005415-01 (fls. 

35/37) e pelo laudo definitivo de substâncias entorpecentes elaborado em 

28.6.2018 (fls. 68/70), sendo incontroversa a apreensão de 202,7g 

(duzentas e dois gramas e sete decigramas) de substâncias 

entorpecentes denominada cocaína e 16,2g (dezesseis gramas e duas 

decigramas) de substâncias entorpecentes denominada “maconha”. A 

materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso 

permitido, igualmente restou comprovada pelo laudo pericial elaborado em 

01.5.2018 (fls. 39/40), que atestou a eficiência da arma de fogo 

apreendida “para realização de disparos” [sic].

 Com relação à autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas 

entorpecente e posse irregular de arma de fogo, não restam dúvidas 

acerca da subsunção das condutas do acusado aos tipos penais 

imputados na peça acusatória.

 Perante a autoridade policial, o réu Valmir Paulo Brackmann reservou-se 

no direito constitucional de permanecer em silêncio e “se defender apenas 

em Juízo” [sic, f. 20]. Em seu interrogatório judicial, por sua vez, alegou 

que tinha acabado de sair de sua casa mais sua convivente “Sônia”, 

oportunidade em que foi abordado por policiais. Relatou, ainda, que no 

momento da abordagem estava fumando um cigarro de “maconha” e, após 

a revista pessoal, os policiais militares realizaram buscas no interior de 

sua residência, sendo que lá encontraram uma quantidade maior de 

entorpecente (pasta base e maconha), uma balança de precisão e um 

revólver calibre .38 (ponto trinta e oito). [depoimento réu Valmir, mídia 

digital, f. 93].

Acerca da arma de fogo apreendida (f. 32), sobre isso alegou que apenas 

a mantinha em depósito para se proteger de algumas inimizades e, 

também, utilizava-a para “caçar de animais”, contraditoriamente, no 

entanto, afirmou que sequer possuía munições para às finalidades por ele 

indicada. Em relação à balança de precisão aprendida, afirmou que a 

utilizava para conferir o peso da droga que comprava para consumo 

pessoal.

Em Juízo, a testemunha Sônia de Lima, convivente do réu, afirmou que a 

droga apreendida realmente era do acusado Valmir, entretanto assevera 

que era destinada para o consumo pessoal dele. Quando indagada acerca 

desse volume de entorpecente apreendido em sua residência (218,9g) – 

no sentido de que seria muito para 01 (um) único usuário e 

financeiramente incompatível com os seus rendimentos - ainda assim, 

reitera que a droga era exclusivamente pra uso pessoal do réu. Após, 

contraditoriamente, alegou que o acusado Valmir não possuía poder 

aquisitivo para comprar coisas caras, como é o caso dessa quantidade de 

entorpecente. Por fim, afirmou desconhecer o fato de que o revólver 

calibre “.38” e a balança de precisão estavam guardadas no interior de 

sua residência. [depoimento testemunha Sônia de Lima, mídia digital, f. 93].

A testemunha SD PM Felipe Machado Costa Neto, em depoimento policial 

afirmou que “na presente data os suspeitos saíram da residência e ao 

virem a viatura tentaram evadir-se, porém, pelas circunstâncias foi 

realizada a abordagem e solicitada o apoio da equipe do GAP (Grupo de 

Apoio) (...) após a busca pessoal, em posse do suspeito Valmir, foram 

encontradas 02 (duas) porções de substâncias análogas a maconha (...) 

resultado desta diligência foi a localização de diversas porções de 

maconha (no interior da geladeira), balança de precisão, como também, no 

interior de um CPU, foi encontrado um revolver calibre .38” [sic, fls. 12/13].

 Em Juízo, a testemunha SD PM Felipe afirmou que haviam várias 

denúncias de que na residência do acusado estavam realizando o tráfico 

de drogas. Segundo ele, quando a guarnição chegou ao local e realizaram 

a abordagem do acusado Valmir, imediatamente foi encontrada com ele 

uma pequena quantidade de “maconha”. Após, em buscas no interior da 

residência do acusado, foi apreendida uma quantidade maior de droga – 

especificamente dentro da geladeira - inclusive, segundo o PM, ele que 

encontrou essa droga. Relatou, também, que foi apreendida uma arma de 

fogo e uma balança de precisão, sendo que está última, contraditoriamente 

à alegação do réu, estava em pleno funcionando. [depoimento SD PM 

Felipe, mídia digital, f. 93].

A testemunha SD PM Ryan Sebastião do Espírito Santo Silva, em Juízo, 

ratificou o depoimento da testemunha PM Felipe, afirmando que a 

guarnição da polícia militar foi chamada para dar apoio à ocorrência, sendo 

que ao chegarem ao local encontraram a arma de fogo, uma balança de 

precisão e uma quantidade de entorpecente. [depoimento PM Ryan, mídia 

digital, f. 93].

Portanto, da análise das provas produzidas tanto durante a fase 

investigativa quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório, constata-se 

induvidosamente que o réu praticou as condutas consistentes em “ter em 

depósito” e “trazer consigo”, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar, drogas, fato típico previsto no artigo 

33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, também a conduta prevista no artigo 

12 da Lei n° 10.826/2003, visto que o acusado possuía uma arma de fogo 

de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 

no interior de sua residência.

Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno Valmir Paulo 
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Brackmann como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei n° 

11.343/2006 e 12 da Lei n° 10.826/2003.

Passo a dosimetria da pena.

Pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

 Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo 

normal para o tipo. Em relação aos antecedentes criminais, o sentenciado 

registra 01 (uma) condenação penal transitada em julgado em 21.4.2014 

(Ação Penal Pública Cód. 195090), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, 

como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, inclusive responde ao PEP (Cód. 269210), em 

trâmite por este Juízo. Entretanto, essa circunstância só será valorada na 

segunda fase da dosimetria (reincidência). Com relação à conduta social e 

a personalidade, revela-se ser uma pessoa propensa à prática delitiva 

inclusive quanto ao crime de tráfico de entorpecentes. Quanto às 

circunstâncias e consequências do crime, apesar da quantidade de droga 

apreendida ser suficiente para caracterizar a mercancia – 218,9g 

(duzentos e dezoito gramas e nove decigramas) de substância 

entorpecente, tal circunstância de per si não justifica a fixação da pena 

base acima do mínimo legal, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Por 

fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de 

perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade 

da conduta.

Diante disso, em observância as circunstâncias acima, que demonstram 

um resultado desfavorável ao sentenciado, fixo a pena base acima do 

mínimo legal, em 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multas.

Na segunda fase, está presente a circunstância agravante da 

reincidência, nos termos do artigo 61, I, do CP, porquanto o réu registra 

outra condenação criminal transitada em julgado antes da prática do crime 

apurado nos presentes autos da Ação Penal Pública (Cód. 195090), pelo 

Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca local, como incurso nas penas do 

crime de tráfico de entorpecentes, inclusive responde ao PEP (Cód. 

269210), em trâmite por este Juízo.

Não se verificando quaisquer circunstâncias atenuantes, exaspero a pena 

privativa de liberdade em 08 (oito) meses, resultando num total de 07 

(sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, verifica-se que não estão 

presentes quaisquer causas de aumento ou diminuição de pena. 

Ressalta-se, por oportuno, que o sentenciado não preenche os requisitos 

legais para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 

4º, da Lei nº 11.343/2006 - notadamente quanto à primariedade, devendo 

a pena, portanto, consolidar-se em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multas, no valor unitário de 1/30 

(um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Pelo crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo 

normal para o tipo. Em relação aos antecedentes criminais, o sentenciado 

registra 01 (uma) condenação penal transitada em julgado em 21.4.2014 

(Ação Penal Pública Cód. 195090), pelo Juízo da 2ª Vara Criminal local, 

como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 

em regime inicial semiaberto, inclusive reponde ao PEP (Cód. 269210), em 

trâmite por este Juízo. Entretanto, essa circunstância só será valorada na 

segunda fase da dosimetria (reincidência). Com relação à conduta social e 

a personalidade, revela-se ser uma pessoa propensa à criminalidade, uma 

vez que está cumprindo pena pelo crime de tráfico de drogas (PEP Cód. 

269210), em trâmite por este Juízo e, mesmo assim, voltou a delinquir. 

Quanto às circunstâncias e consequências do crime, não há nada a ser 

valorado. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se 

de norma de perigo abstrato e mera conduta, mostrando-se prescindível a 

demonstração de perigo concreto, deixo de valorar neste ponto.

Diante disso, em observância as circunstâncias acima, que demonstram 

um resultado desfavorável ao sentenciado, fixo a pena base um pouco 

acima mínimo legal, em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 15 

(quinze) dias-multas.

Na segunda fase, está presente a atenuante da confissão prevista no art. 

65, III, “d”, do CP, razão pela qual reduzo a pena privativa de liberdade em 

06 (seis) meses, resultando na pena privativa de liberdade de 01 (um) ano 

de detenção e 15 (quinze) dias-multas.

Considerando a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), 

porquanto o réu registra uma condenação criminal transitada em julgado 

antes da prática do crime apurado nos presentes autos, exaspero a pena 

privativa de liberdade em 08 (oito) meses, resultando num total de 1 (um) 

ano e 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multas, no valor 

unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de 

quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e/ou causas 

de aumento ou diminuição de pena.

O somatório das penas privativas de liberdade fixadas ao réu perfaz o 

total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de pena privativa de 

liberdade. Em razão disso, mesmo considerando o tempo de prisão 

provisória (CPP, art. 387, § 2º), o regime de cumprimento da pena para o 

réu Valmir Paulo Brackmann deverá ser o inicial fechado, nos termos do 

art. 33, §§ 2º, “a” e 3º, do Código Penal c.c. art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

No que diz respeito ao disposto no art. 387, § 1º, do CPP, considerando 

que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, 

estando, ainda, presentes os requisitos da prisão preventiva, 

consubstanciados na existência de materialidade e autoria delitiva, 

comprovadas após cognição exauriente e evidenciada a necessidade da 

custódia cautelar como garantia da ordem pública – notadamente quanto à 

reincidência específica, não concedo ao condenado o direito de apelar em 

liberdade, mantendo-o, portanto, segregado.

Em disposições finais, considerando que o condenado Valmir Paulo 

Brackmann permanecerá preso, expeça-se a guia de recolhimento 

provisória, nos termos do artigo 1.566 da CNGCGJ/MT, juntando-se ao PEP 

(Cód. 269210), em trâmite por este Juízo.

Transitada em julgado a presente sentença, lance-se o nome do 

sentenciado no Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC – 

Departamento da Polícia Federal) e expeça-se a guia de execução penal 

definitiva.

Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral/Mato Grosso, por intermédio 

do Sistema INFODIP, quanto à condenação criminal e a respectiva 

suspensão dos direitos políticos do sentenciado (CF, art. 15, III), 

procedendo-se nos termos dos artigos 595 e 596 da CNGCGJ/MT.

Destruam-se a balança de precisão e as amostras de entorpecentes 

reservadas para contraprova relacionadas no auto de apreensão (f. 32), 

procedendo-se nos termos do artigo 72, da Lei nº 11.343/2006 e art. 1.499 

da CNGCGJ/MT, comunicando-se à autoridade policial para tal mister.

 Atinente à arma de fogo apreendida (Revólver marca Taurus, calibre 38, 

número de série FL85640) relacionada à f. 32, encaminhe-se à Unidade do 

Exército Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança 

pública ou às Forças Armadas, consoante art. 1479 da CNGCGJ/MT.

Considerando que os celulares apreendidos (IMEI 355969/06/049553/5 e 

355970/06/049553/3) e o cartão de banco nº 4392671802669768 já foram 

devolvidos à pessoa denominada “Sonia de Lima” (f. 33), determino a 

restituição da corrente de pescoço, cor dourada, e os documentos 

pessoais em nome do sentenciado Valmir Paulo Brackmann (f. 32), à 

família do preso ou à pessoa por ele indicada, haja vista não mais 

interessar ao processo, com as cautelas legais. Transcorridos 90 

(noventa) dias do trânsito em julgado da sentença penal condenatória sem 

manifestação de eventuais interessados, determino seja a corrente de 

pescoço, cor dourada, doada para o Conselho da comunidade de 

Sinop/MT, CNPJ 09.373.949/0001-01.

Nos termos do item 7.15.21 da CNGC/MT, comunique-se à Direção da 

Unidade Prisional onde o réu se encontram segregado, bem como, nos 

termos do Provimento nº 04/2009/CGJ, no mesmo ato de intimação da 

sentença, entregue-se ao sentenciado cópia da “Cartilha do Apenado”, 

sob recibo.

Em observância ao artigo 804 do CPP, condeno os réus ao pagamento das 

custas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 339242 Nr: 15568-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO MARQUES FELICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, RENATO LUIS RONCON - OAB:11-465-0/MT
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 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Adão Marques Felício para 13.12.2018 (quinta-feira), às 13:45 

horas, a ser realizada na sala de audiências da 4ª Vara Criminal desta 

comarca de Sinop/MT.

Intime-se o réu e seus advogados (fls. 09/11) acerca da audiência de 

interrogatório nesta comarca, nos termos dos artigos 351 e 370 do CPP, 

bem como acerca da audiência de instrução e julgamento a ser realizada 

no Juízo de origem (Sorriso/MT) em 06.11.2018, às 14:30.

 Comunique-se ao Juízo deprecante a data designada para o interrogatório 

do réu.

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333641 Nr: 11859-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERO KOCH - 

OAB:7299-B

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça Edézio Pereira 

Jorge em 26.9.2018 (f. 16), comunique-se ao Juízo de origem, 

enviando-lhe cópia da referida certidão, para as providências que 

entender cabíveis.

Não havendo resposta do Juízo de origem, no prazo de 30 (trinta) dias, 

devolva-se, com as baixas e anotações necessárias, mercê do artigo 393 

da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332199 Nr: 10917-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.601-A

 Diante do teor do ofício nº 1.392/2018/DIR/cmd, subscrito pelo Diretor da 

penitenciária local João Batista Alves Borba hoje (16.10.2018, f. 37), 

informando a impossibilidade de escolta do réu preso, bem como em razão 

da justificativa apresentada pela advogada do réu, também na data de hoje 

(fls. 35/36), redesigno a audiência de interrogatório do réu para 

22.10.2018 (segunda-feira), às 13:45 horas.

Requisite-se o réu preso à direção da penitenciária local e intime-se o 

Ministério Público e a advogada constituída (f. 09).

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 281436 Nr: 16769-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ESTEVÃO CUSTÓDIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Diante do trânsito em julgado da sentença (f. 260), determino o seu 

imediato cumprimento, promovendo-se à expedição da guia definitiva de 

execução penal, levantamento dos valores apreendidos (f. 50) em favor 

do FUNESD e demais comunicações de praxe.

Observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 983, §§ 1º a 6º da 

CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 421-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, DAIANE GOUVEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:, DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 17329-0

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que INTIMO o (a) advogado (a) “AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES" OAB 18677, que está de posse destes autos físicos (em 

carga) .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 289024 Nr: 3070-22.2013.811.0023

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 (...) Posto isso, com fundamento nos arts. 196, §§ 1º e 2º, da LEP c.c. 

159, caput, do CPP, acolho as razões esposadas pelo Ministério Público 

em 25.9.2018 (fls. 463/466) e determino seja realizada perícia médica para 

se auferir o atual estado de saúde do reeducando Adenilson Ferreira da 

Silva, e a possibilidade de realização do tratamento em regime 

fechado.Determino ao médico Leonardo Nery Ribeiro Guimarães (CRM/MT 

nº 4433), Gerente de Medicina Legal da POLITEC/MT (com endereço 

profissional à Rua das Ipoméias, nº 1.020, Setor Industrial Norte, Sinop/MT, 

podendo ser contatado através do telefone 66 3531-9449), no prazo de 

05 (cinco) dias, realizar a perícia médica no condenado Adenilson Ferreira 

da Silva, preso na unidade prisional de Sinop/MT.Não obstante, em 

observância ao disposto no art. 111 da LEP, proceda-se à unificação das 

penas do reeducando, elaborando-se novo cálculo das penas privativas 

de liberdade.Sem embargo disso, determino à advogada Eurides Parron 

Parron, OAB/MT 20.719/O, em 05 (cinco) dias, regularizar a representação 

processual do reeducando, apresentando o respectivo instrumento de 

procuração e formular os eventuais quesitos pretendidos pela defesa com 

relação à perícia médica.Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 310801 Nr: 15121-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPDS, QMSD, GHSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASDS, MDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação dos autores acerca do teor do Ofício n.º 763/2018 da Primeira 

Vara Cível de Primavera do Leste, processo n.º 5795-63.2018.811.0037, 

informando a designação da audiência de instrução para o dia 27/11/2018 

às 14:45 horas.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 3029-89.2011.811.0002 – CÓDIGO 263833

 INTIMAÇÃO DO DR. FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA, OAB/MT N.º 8.083, para 

que tome ciência que o processo n.º 3029-89.2011.811.0002 – CÓDIGO 

263833, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 804, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 08/10/2018.

Processo n. º 20619-11.2013.811.0002 – CÓDIGO 324222

 INTIMAÇÃO DO DR. MARCELO COELHO, OAB/MT N.º 5.950-A, para que 

tome ciência que o processo n. º 20619-11.2013.811.0002 – CÓDIGO 

324222, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea 
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Grande – MT, arquivado na caixa 547, encontra-se disponível na Diretoria 

do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação 

de desarquivamento protocolado em 08/10/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006797-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

SILVANIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON (ADVOGADO(A))

EMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

MARIELE MARIA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

EMANUEL ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação da 

Audiência Processo: 1006797-93.2017.8.11.0002; Valor causa: $1,000.00; 

Tipo: Cível; Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/

[Reconhecimento / Dissolução] Certifico, diante da incompatibilidade da 

agenda do Magistrado, titular desta Vara, frente aos trabalhos como Juiz 

Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, fica a audiência redesignada 

para o dia 06/12/2018, às 15:00 horas. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro 

de 2018 FIDELIS CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005432-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. A. W. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. O. R. (ADVOGADO(A))

D. A. D. A. N. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Redesignação da 

Audiência Processo: 1005432-04.2017.8.11.0002; Valor causa: $937.00; 

Tipo: Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/

[Revisão] Certifico, diante da incompatibilidade da agenda do Magistrado, 

titular desta Vara, frente aos trabalhos como Juiz Auxiliar da Corregedoria 

Regional Eleitoral, fica a audiência redesignada para o dia 06/12/2018, às 

15h30min. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018 FIDELIS CANDIDO 

FILHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007256-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KERGINALDO ALMEIDA CRUZ (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA BISSOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO APARICIO PEREIRA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIZ RICARDO PEREIRA (HERDEIRO)

PEDRO APARICIO PEREIRA FILHO (HERDEIRO)

CLARISSA BOTTEGA (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOSE ROMULO PEREIRA (HERDEIRO)

WILSON APARICIO PEREIRA (HERDEIRO)

GLEISON GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1007256-95.2017.8.11.0002; Valor causa: $37,000,000.00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA, Inventário e Partilha]; Certifico que, ante a devolução do AR 

negativo, intimo a parte autora para manifestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008763-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. B. S. G. (AUTOR(A))

J. G. C. N. J. (ADVOGADO(A))

L. P. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. M. S. (RÉU)

 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C AÇÃO DE 

ALIMENTOS proposta por KELLRISON BRUNO SIMPLICIO GARCIA, 

devidamente identificado, em face de CAMILA DE MElLO SILVA, também 

qualificada. Consta da inicial que a requerida e os menores, SAMUEL 

MELLO GARCIA E DAVY MELLO GARCIA, de quem se postula a guarda, 

residem em São Paulo -SP Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Ab initio, verifico que a requerida e os menores de quem se 

pretende regularizar a guarda residem na Comarca de São Paulo – SP. 

Nessa esteira, é assente na jurisprudência que o foro competente para 

dirimir o conflito passa a ser o da residência daquele que reside na 

companhia dos menores, no caso, a genitora. Isto porque, a competência 

em tais casos é definida de maneira a garantir e proteger de forma 

absoluta os interesses dos infantes. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA DE FAMÍLIA DE ÁGUAS CLARAS E DE 

BRASÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. 

REGRA DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS E DO JUÍZO IMEDIATO. 

MODIFICAÇÃO DO ENDEREÇO DO GUARDIÃO DO MENOR DURANTE O 

PROCESSO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE 

PREJUÍZO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECLARADO 

COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A orientação do c. STJ e deste e. 

Tribunal é no sentido de que, embora tratando de competência territorial, o 

regramento previsto no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo 

inclusive se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no 

código de ritos civil, inclusive as que informam a perpetuatio jurisdictionis, 

mas sempre em vista do melhor interesse de menor, a ser aferido de 

acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. 2. No particular, 

tenho que não sobressai razoável a aplicação do regramento do juízo 

imediato, em mitigação da regra da perpetuatio jurisdictionis, porquanto o 

caso em tela não cuida de mudança superveniente de endereço de 

pessoa que vem exercendo a guarda de menor para localidade distante ou 

de difícil acesso, a prejudicar a defesa da guardiã ou os interesses do 

infante. 3. Em outras palavras, uma vez inexistente prejuízo ao melhor 

interesse do menor, devem prevalecer as regras da perpetuatio 

jurisdictionis (NCPC, art. 43), mormente, para se evitar indevida escolha do 

juízo, em violação do Princípio do Juízo Natural. 4. Com isso, a ação de 

modificação de guarda em evidência deve ser processada e julgada junto 

ao suscitado, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do juízo 

imediato, estabelecido no art. 147, I e II, do ECA, posto que a mudança do 

endereço da guardiã para localidade do suscitante, no caso concreto, não 

deduz por si só a existência de prejuízo ao exercício de sua defesa ou 

ofensa à supremacia do interesse da criança. 5. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE 

O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão n.1007377, 07002087820178070000, 

Relator: ALFEU MACHADO 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 

30/03/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo, para processar e julgar a presente ação, base forte no art. 

147, I, do ECA c/c art. 64, §1º, do CPC e, em consequência, determino a 

remessa dos autos à Comarca de São Paulo - SP, que por ser o local onde 

residem os infantes na companhia de sua genitora, é o foro competente 

para a apreciação e julgamento da ação. Remetam-se os autos com as 

nossas homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 209764 Nr: 5508-60.2008.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORENICE FERREIRA PEREIRA, MANOEL TERESINO 

RODRIGUES, JOSÉ MARIA PEREIRA, MARGARETH ARAUJO PEREIRA, 

LUIZ CARLOS MARCONI, SANDRA MARIA PEREIRA MARCONI, Maria José 

Pereira de Oliveira, JUSENIR VELASCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO JOSÉ TEODORICO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, EDEN ANDERSON GARCIA - OAB:MT 21.835/O, 

MARCELA LEÃO SOARES - OAB:MT 7.304-A, MARCIO MANTENEGRO - 

OAB:15.329/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebi Hoje.

Vistos.

I- Ante certidão de Fl. (127), denota-se que já foi cumprido os itens I e II da 

determinação de Fl. (126).

II- Cumpra-se a determinação dos itens III e IV da Fl.126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 250092 Nr: 9499-73.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - OAB:3988/O

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo (a) exequente às fls. 154, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do NCPC:

 “Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;”

Assim, julgo extinta a presente execução de alimentos em que Mariana 

Erliche Barros, representada por sua genitora Rubia glaucia erliche., 

promove em desfavor de Raimundo Ruzielio De Souza barros.

defiro à exequente e ao executado os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC).

Revogo o mandado de prisão do executado - fls. 130.

 Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 396084 Nr: 9228-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a r. Decisão de fls. 74/75, fora expedido o 

ofício e entregue ao Conselho Tutelar da Comarca de Comodoro 

(fls.86/88).

Certifico mais, que o ofício fora reiterado e até a presente data não houve 

resposta. Pelo exposto, promovo os autos a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 240927 Nr: 2175-32.2010.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS, PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, YASMIN DE PINHO NOVO LOPES - OAB:21.335 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme r. despacho (fl 50), intimo a parte autora por meio 

de seu Patrono, que os autos encontra-se na secretaria pelo prazo de 30 

(trinta) dias. Findo prazo, nada sendo requerido, voltará os autos para ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 327257 Nr: 23583-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO DOMINGOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO - SEVERINO DOMINGOS DANTAS, 

ESPÓLIO - MARIA DULCE DE VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES RODRIGO STREY - 

OAB:7611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que , conforme a r. decisão de fls. 130/132 intimo a parte autora 

para que junte as certidões negativas no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 299536 Nr: 20124-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDCV, TEREZINHA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MIGUEL VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA, 

DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECY LUIS DA SILVA - 

OAB:14.228, VALFRANIO BATISTA DA SILVA - OAB:14010/MT

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado entre as partes (fls. 147/148), bem ainda a 

manifestação do Ministério Público (fls. 163/64), suspendo o curso do feito 

até o cumprimento integral do referido acordo.

Transcorrido o referido prazo, intime-se o exequente para informar aos 

autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não havendo manifestação dos credores no prazo acima estabelecido, o 

que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério Público.

Expeça-se Alvará de Soltura em favor do executado, se por outro motivo 

não estiver preso.

Advirto o executado de que o não cumprimento do acordo acarretará o 

prosseguimento do feito.

Intime-se o credor, via Defensoria Pública, para regularizar a 

representação processual, eis que completou maioridade civil (fls. 11).

Exclua-se do relatório mensal.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 418623 Nr: 21338-22.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEDAB, JOLIENE CRISTINA DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONÍSIO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 
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ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº. 21338-22.2015.811.0002.

Código nº. 418623.

VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 128 verso, 

bem ainda a manifestação do Ministério Público de fls. 129, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00, em virtude do valor em 

execução, suspensa a cobrança, eis que defiro o pedido de AJG 

formulado pelo executado (fls. 51).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388059 Nr: 4134-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEAMC, SELMA ARAUJO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAETANO DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A

 Processo nº. 4134-62.2015.811.0002.

Código nº. 388059.

 VISTOS etc.

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o acordo realizado entre as partes (fls. 95/96), no tocante aos 

alimentos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil.

 Oficie-se ao empregador do executado para que proceda ao desconto da 

pensão alimentícia em folha de pagamento deste e posterior depósito em 

conta bancária da genitora dos infantes, indicada nos autos às fls. 96.

Diante do contido às fls. 95/96, em consonância com o pleito do Ministério 

Público de fls. 133, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de 

execução em epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo, em relação a dívida alimentar em atraso.

P. R. I.

Revogo a decisão que decretou a prisão civil do executado (fls. 42 e 

verso).

Isento de custas, eis que defiro AJG (fls. 54).

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 396455 Nr: 9468-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, DSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE ROCHA - 

UNIVAG - OAB:8004 OAB/MT, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 Processo nº. 9468-77.2015.811.0002.

Código nº. 396455.

 VISTOS etc.

 Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 71 verso, 

bem ainda o pleito do Ministério Público de fls. 73, JULGO EXTINTO, POR 

SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com fundamento no art. 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

 Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 224580 Nr: 4761-76.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRGA-rPsmPCSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092, Raiza Rafaella Delben Ferreira DE Lima - 

OAB:23526/O, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.247

 Processo nº. 4761-76.2009.811.0002.

Código nº. 224580.

 VISTOS etc.

 Diante do acordo entabulado pelas partes (fls. 150/151), e, em 

consonância com o parecer do Ministério Público de fls. 154, expeça-se 

alvará de soltura em favor do executado Renato Francisco de Amorim, se 

por outro motivo não estiver preso.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 16 de Outubro de 2018.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008365-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. A. D. O. (REQUERENTE)

D. A. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. L. (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 VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008365-47.2017.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAEL ROBERTH ANDRADE 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: EDNA CRISTINA LOGUES Vistos etc. Em suma, 

o autor pugna pela concessão da guarda compartilhada de MIGUEL 

LUCCAS LOGUES DE OLIVEIRA para que possa dividir com a genitora da 

criança, os direitos e deveres inerentes ao filho. Citada pessoalmente a 

requerida (id. n. 15374271), apresentou contestação, alegando ser uma 

mãe responsável, de modo a apresentar as melhores condições para 

exercer a guarda unilateral do filho, conforme id. n. 15713674. Realizada 

audiência de conciliação, esta restara infrutífera em razão de ausência de 

concordância entre as partes (id. n. 15718544). Ademais, fora realizado o 

estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar deste Juízo, conforme 

relatório acostado ao id n. 15724941. Por fim, a parte autora apresentou 

impugnação à contestação, requerendo a regulamentação de visitas, a 

guarda compartilhada do filho, bem como requereu a procedência dos 

pedidos iniciais. É o Relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, em 

relação ao pedido de guarda compartilhada, por ora, INDEFIRO-O, eis que 

se trata de análise de mérito, bem como está atrelado a necessidade de 

maior dilação probatória. Por outro lado, DEFIRO o pedido de 

regulamentação da convivência paterna, considerando os fatos narrados 

no pedido inicial, bem como no estudo psicossocial acostado ao id. n. 
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15724941-pág. 6, em que a requerida expressamente manifestou o desejo 

de que o pai e o filho passem a conviver, fica assegurado ao genitor, nos 

termos do art. 1.589 do Código Civil/2002, por ora, o direito de estar com o 

filho nos finais de semana de forma alternada, retirando a criança no 

sábado às 8:00h e devolvendo-a no domingo às 18:00h na residência da 

genitora. As demais datas comemorativas serão decididas no curso do 

processo, após maior dilação probatória. Desde já, advirto a requerida que 

o descumprimento da ordem judicial, qual seja, no sentido de não efetuar a 

entrega do infante ao genitor, incidirá no disposto no art. 22 da Lei 

8.069/90, in verbis: Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda 

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, 

a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. (grifei e 

negritei) Parágrafo único. A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos 

iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na 

educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão 

familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança 

estabelecidos nesta Lei. Portanto, o descumprimento injustificado dos 

deveres e obrigações a que alude referido artigo, implica para os pais 

biológicos na perda ou suspensão do poder familiar, conforme dispõe o 

art. 24 da citada norma; senão vejamos: Art. 24. A perda e a suspensão 

do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento 

contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na 

hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que 

alude o art. 22. (grifei e negritei) Ademais, DETERMINO a intimação das 

partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca das 

provas que pretendem produzir. Por conseguinte, colha-se manifestação 

do Parquet. Em seguida, volva-me concluso. Às providências. (Assinado 

Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003390-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. S. (ADVOGADO(A))

A. C. D. S. (AUTOR(A))

R. J. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANY NUNES MOREIRA OAB - 005.414.881-20 (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 VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003390-79.2017.8.11.0002. AUTOR(A): AURELINDO CARLITO DE SOUZA 

RÉU: ANA BEATRIZ MOREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE: ROZANY 

NUNES MOREIRA Vistos etc. Intime-se o Advogado da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto a certidão anexada 

ao id. n. 15719351, sob pena de remessa dos autos ao arquivo, 

consoante o disposto no art. 7º da Lei 5.478/68. Decorrido o termo, 

certifique-se e concluso. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005989-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. P. D. O. (REQUERENTE)

D. L. D. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. D. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005989-54.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARCLEIDES PINHEIRO 

PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: AERSON JOSE DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora se 

manifeste nos autos, acerca do documento de ID 15158294. Cumprida a 

determinação e com informativo de novo endereço, determino que a 

secretaria deste Juízo designe dia e hora para a realização de audiência 

de Conciliação, com as formalidades de praxe. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Desentranhe-se 

o competente mandado de citação, aditando-o se necessário, para as 

providências devidas, com as advertências do artigo 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 

horas. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009036-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. J. (AUTOR(A))

K. A. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. K. C. E. 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 VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009036-70.2017.8.11.0002. AUTOR(A): LUIZ LEITE MARTINS JUNIOR 

RÉU: SAARA KATYANE COSTA E SILVA Vistos etc. Concedo o prazo de 

10 (dez) dias para que a parte autora se manifeste nos autos, acerca do 

documento de ID 15977599. Cumprida a determinação e com informativo 

de novo endereço, determino que a secretaria deste Juízo designe dia e 

hora para a realização de audiência de Conciliação, com as formalidades 

de praxe. §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Desentranhe-se o competente mandado de 

citação, aditando-o se necessário, para as providências devidas, com as 

advertências do artigo 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. 

Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Às providências. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001216-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ (ADVOGADO(A))

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANIELLI MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (ADVOGADO(A))

CLAYTON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

LINDINEY SANTOS ALVES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSECELY CAMARGO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LUCIVANIA PAULA PORTELA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001216-97.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos às partes para, 

no prazo comum de 15(quinze) dias, apresentarem suas alegações finais. 

VÁRZEA GRANDE, 17 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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001216-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL LAURINI RUTSATZ (ADVOGADO(A))

DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANIELLI MOURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA (ADVOGADO(A))

CLAYTON PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:
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LINDINEY SANTOS ALVES (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROSECELY CAMARGO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

LUCIVANIA PAULA PORTELA (TESTEMUNHA)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1001216-97.2017.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, que impulsiono estes autos às partes para, 

no prazo comum de 15(quinze) dias, apresentarem suas alegações finais. 

VÁRZEA GRANDE, 17 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 22149 Nr: 2655-59.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCQDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OPOLSKI - OAB:OAB/MT 

20.259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENE CORASSA - OAB:4972

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA... Decisão: "Vistos etc. Inicialmente, defiro 

o desarquivamento dos autos. Em suma, a parte exequente requer o 

pagamento da verba alimentar em atraso, sob pena de prisão, bem como 

pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o necessário. 

Fundamento e Decido. Pretende a exequente o processamento do feito 

fundado em título judicial (art. 528, do CPC/2015), que se aplica no que 

couber ao rito da coerção pessoal. Contudo, a presente execução pelo 

rito da prisão, visa a cobrança dos meses de Abril/2016 a Fevereiro/2018, 

conforme descrito em sua petição. Pois bem. Inicialmente, a luz do que 

preconiza a Súmula 309 do STJ, a execução pelo rito da prisão deve 

compreender até as 3 (três) últimas prestações anteriores ao pedido, 

senão vejamos: Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil 

do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 

Por esta razão, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias emende a inicial, nos termos do art. 321, p.ú., do CPC/2015, 

adequando o pedido ao procedimento correto estabelecido em lei, bem 

como indicando os meses que pretende executar a obrigação, sob pena 

de indeferimento da inicial. No mesmo termo, deverá a exequente cumprir o 

disposto no art. 523 e art. 524, ambos do CPC/2015, no prazo legal. Além 

disso, DETERMINO que a parte autora emende à inicial, acostando 

Instrumento de Mandato em nome da Sra. DEBORA CAROLINA QUEIROZ 

DE SOUZA LIZ, para os devidos fins de direito, conforme determinam os 

artigos 18 e 105, ambos do CPC/2015, sob pena de indeferimento da 

inicial. Com aporte aos autos, volva-me concluso. Intime-se. Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 428218 Nr: 26394-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDSS, NGDSS, ALBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Inicialmente, rejeito o parecer ministerial acostado à fl. 46, tendo em vista 

que o cumprimento da obrigação alimentar encontra-se pendente.

 Além disso, muito embora os exequentes não tenham se manifestado 

após a realização da intimação por edital, destaco que os Oficiais de 

Justiça não efetuam decreto prisional, mas tão somente acompanham os 

policiais no ato, razão pela qual a ausência de manifestação pela parte 

exequente não obsta no prosseguimento do feito.

 Ainda, importante frisar que a ordem de prisão já se encontra registrada 

na Central de Mandados da POLINTER (Gerência Estadual da Polinter – 

GEPOL), bem como no BNMP 2.0.

Destarte, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o INTEGRAL 

cumprimento do mandado de prisão, devendo estes autos permanecer no 

arquivo provisório, sem baixa e sem prejuízo do seu desarquivamento a 

qualquer tempo, casa a parte credora eventualmente localize o devedor.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 228489 Nr: 8673-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, LFDP, BPF, FF, JDF, JPF, TLB, LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 17.648, TATIANE CORBELINO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR-UNIVAG - OAB:5.645, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER -UNIVAG - OAB:8117, RAFAEL FERREIRA 

SANTOS - OAB:18892/E

 Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos após a realização da audiência 

de instrução e julgamento realizada às fls. 221/225, onde restou 

deliberado que as partes apresentariam no prazo legal, sucessivamente 

suas razões finais escritas.A parte autora o fez às fls. 226/229, bem 

como o curador especial do requerido JOSÉ DOMINGOS FALCÃO à fl. 230, 

restando pendente o encaminhamento do feito à Defensoria Púbica 

Estadual na forma da lei.É o relato necessário. Decido.Inobstante o feito 

encontrar-se em sede de alegações finais, entendo que a presente 

demanda ainda não comporta julgamento, bem como deve ser 

imediatamente suspenso, explico.De início, importante frisar que até o 

momento não aportou aos autos informações com relação a existência de 

valores a serem recebidos pelo extinto em razão do seu vínculo 

empregatício (fl. 149), razão pela qual determino a expedição de ofício à 

Secretaria de Estado de Gestão-SEGES/MT, para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe a este Juízo a existência de eventual valor a ser pago 

em favor de ANTONIO CARLOS FALCÃO, ou acaso já tenha sido efetuado 

tal pagamento, em nome de quem o foi, instruindo as informações 

solicitadas com documentos.Ainda, denota-se dos autos que à fl. 188, foi 

informado o falecimento do requerido JOÃO PEDRO FALCÃO, sendo que a 

certidão de óbito indica que o falecido deixou esposa e filhos.Nota-se que 

até o presente momento NÃO foi procedida a sucessão processual nos 

termos do art. 110 do CPC/2015, de modo que NÃO há que se falar no 

prosseguimento do feito até a devida regularização.Com essas 

considerações e, em consonância com o art. 313, I, §2º, I do CPC/2015, 

SUSPENDO a presente ação pelo prazo de 6 (seis) meses, DEVENDO a 

parte autora promover a regularização do feito, na forma da lei (artigos 

687/692 do CPC/2015), sob pena de extinção.Decorrido o tremo e 

cumpridas as determinações supracitadas, remeta-se os autos à 

Defensoria Pública Estadual para, querendo, no prazo legal, apresentar 

a legações f ina is .Do cont rár io ,  cer t i f ique-se e  vo l te-me 

concluso.Intimem-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 283225 Nr: 2064-77.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Vistos etc.

Em que pese o presente feito estar concluso para prolação de sentença, 

nota-se que quando da realização da audiência de fl. 158/160, o requerido 

juntou aos autos um termo de acordo entabulado entre as partes por 

intermédio da Justiça Comunitária, pugnando pela manutenção dos termos 
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ali estabelecido.

A parte autora impugnou a juntada de tal documento em sede de 

alegações finais, aduzindo que o aludido documento encontra-se 

incompleto, contudo, em nenhum momento rechaçou a possibilidade de 

que não tenha efetivamente assinado o referido documento.

Já o requerido, pugnou em sede de alegações finais, pela conversão do 

julgamento em diligência, para que seja oficiado o órgão da Justiça 

Comunitária, com o fito de ser remetido cópia do documento original 

assinado entre as partes para este Juízo.

Destarte, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, bem 

como aliado a busca da verdade real, converto o julgamento em diligência 

e determino que a serventia deste Juízo oficie a Justiça Comunitária, 

requisitando-lhes cópia INTEGRAL do termo de atendimento n. 412/09, 

acostado às fls. 161/162 destes autos, bem como eventual homologação 

procedida por aquele órgão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com o 

fito de viabilizar o deslinde final deste feito.

Procedida a juntada, manifestem-se às partes no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias, o que de direito e, imediatamente conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 437755 Nr: 2247-25.2013.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPOS, JSDS, JSDS, MDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ábia Barbosa da Fonseca - 

OAB:10.869, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB:7590, 

ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - UNIC - OAB:OAB-MT. 

7590-B, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - UNIC - 

OAB:4522-MT, JONATAN FELIPE WERNER KOSCHECK - OAB:18779/E

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, 

para manifestar sobre o Relatório de Visita Psicossocial, encartada as fls. 

140/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 284519 Nr: 3566-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDSBO, RDSBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT - 2573, Miguel Garcia Nogueira - OAB:18790

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimar a parte requerida, de 

que os autos encontra-se desarquivados.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003975-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR CORREA VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR CARVALHO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS 

ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1003975-97.2018.8.11.0002 Valor da causa: $954.00 ESPÉCIE: 

[Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO ATIVO: LUCIMAR CORREA 

VASCONCELOS POLO PASSIVO: OSMAR CARVALHO DE SOUZA 

(brasileiro, natural de Pereira Barreto/SP, nascido aos 11/4/1966, filiação: 

Geni Carvalho de Souza), atualmente em lugar incerto e não sabido. 

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, 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: Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por 

Lucimar Correa Vasconcelos em face do requerido, pedindo decretação 

do divórcio com averbação no assento de casamento; autorização judicial 

para retornar a usar o nome de solteira; bem como a condenação do 

requerido nas custas processuais e honorários advocatícios. DECISÃO: 

Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos em face do pedido consignado 

no termo de audiência do id. n. 15580549, onde a requerente informa que 

não tem contato com o requerido há mais de 32 (trinta e dois) anos, 

pugnado pela citação editalícia e prosseguimento do feito. Destarte, diante 

da afirmação de que o requerido encontra-se em local incerto e não 

sabido, este Juízo procedeu ex offício a busca informatizada junto ao 

Sistema INFOSEG, não logrando êxito no seu paradeiro. Por essa razão, 

DEFIRO o pedido constante no id. n. 15580546 e DETERMINO que seja 

procedida a citação por edital do requerido, anotando-se o prazo de 20 

(vinte) dias, conforme art. 257, III, do Código de Processo Civil. Decorrido 

prazo sem manifestação, nos termos do art. 72, inciso II, do mesmo Códex, 

fica desde logo nomeado Curador à lide o ilustre patrono representante do 

Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, que patrocinará os interesses do 

demandado. Desse-lhe vista dos autos pelo prazo legal. Decorrido o termo 

para apresentação de defesa, manifeste-se a parte autora e, em seguida, 

concluso. Desnecessária a intervenção Ministerial consoante o disposto 

no art. 178, II e art. 698, ambos do CPC/2015.Às providências. 

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, JOANNE DA 

SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 17 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”, 
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009386-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

KEITI DA SILVA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009386-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KEITI DA SILVA FERREIRA 

MENDES REQUERIDO: LORIVAL DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Antecipação de 

Tutela, que KEITI DA SILVA FERREIRA MENDES, ajuizou em razão do 

falecimento de ANDRÉ LUIZ DA SILVA. Após detida análise dos autos, 

constatei que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da união 

estável há necessidade de se comprovar a inexistência de impedimento ao 

casamento (Art. 1.723, § 1º, do CC). Portanto, determino que a requerente 

proceda a emenda à inicial, sanando as irregularidades mencionadas, 

acostando aos autos as cópias de seus documentos pessoais, das 

certidões de nascimento ou casamento – caso já tenham sido casados 

anteriormente – com averbação de divórcio, apresentando, ainda, 

declarações firmadas por 3 (três) testemunhas que atestem a convivência 

e o respectivo período. Deverá ainda, colacionar aos autos documentos 

comprobatórios de propriedade dos bens, se houverem, como integrantes 

da meação e/ou patrimônio comum, no prazo sobredito, em conformidade 

com o art. 321 do CPC. Assinalo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para cumprimento das diligências supramencionadas, nos termos do art. 

321, parágrafo único, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. 

Atendida a determinação supra, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça, com escoro no art. 98 do Código de Processo Civil. Em seguida, 

cite-se a (s) parte (s) requerida (s), com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, 

art. 695 do Código de Processo Civil, intimando-se as partes, para 

comparecer a Audiência de Conciliação a ser designada pela secretaria 

deste Juízo, de acordo com a disponibilidade de pauta, (Art. 695, § 2º, do 

Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado da autora ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas. 

Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009104-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCILENE DE SOUZA OSSINAGA (AUTOR(A))

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MACHADO (RÉU)

DIEGO ALBERTO MACHADO (RÉU)

MARIA LUCIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009104-83.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GRAUCILENE DE SOUZA 

OSSINAGA RÉU: MARIA LUCIA DA SILVA, THIAGO HENRIQUE MACHADO, 

DIEGO ALBERTO MACHADO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento de União Estável Post Mortem, que GLAUCILENE DE 

SOUZA OSSINAGA, ajuizou em razão do falecimento de VALDEMIR DE 

JESUS MACHADO. Após detida análise dos autos, constatei que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015. Explico. Para o reconhecimento da união estável há 

necessidade de se comprovar a inexistência de impedimento ao 

casamento (Art. 1.723, § 1º, do CC). Portanto, determino que a requerente 

proceda a emenda à inicial, sanando as irregularidades mencionadas, 

acostando aos autos as cópias de sua certidão de nascimento ou 

casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – com averbação 

de divórcio, apresentando, ainda, declarações firmadas por 3(três) 

testemunhas que atestem a convivência e o respectivo período. Ressalto 

que a parte autora acostou tão somente (01) uma declaração de 

testemunha que atesta a convivência da Sra. GLAUCILENE DE SOUZA 

OSSINAGA e o de cujus Sr. VALDEMIR DE JESUS MACHADO. Assinalo, 

para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento das diligências 

supramencionadas, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015, 

sob pena de indeferimento da inicial. Atendida a determinação supra, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, com escoro no art. 98 do 

Código de Processo Civil. Em seguida, cite-se a (s) parte (s) requerida (s), 

com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, art. 695 do Código de Processo Civil, 

intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de Conciliação a ser 

designada pela secretaria deste Juízo, de acordo com a disponibilidade de 

pauta, (Artigo 695, § 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar 

que o prazo para contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição (Artigos 695 e 697 do Código de Processo 

Civil). §8º do artigo 334 - O não comparecimento injustificado da autora ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor 

da União ou do Estado. Havendo interesse das partes em entabular 

acordo, poderão comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 

16:00 horas. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. Às 

providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008197-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (AUTOR(A))

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELCO SANTOS (RÉU)

MARTINS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (RÉU)

JOCENILTO DE TAL (RÉU)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, querendo, 

apresentar impugnação a contestação ID n. 14134833/seguintes de 

12/07/2018, no prazo de dez (10) dias.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1009158-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (EMBARGADO)

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (EMBARGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1009158-83.2017.8.11.0002 EMBARGANTE: ANTONIO ORTUGNO RUSSO 

EMBARGADO: AFONSO NEI FONTES RAMIRES, MARIA JOSE BARRETO 

RAMIRES Vistos... Apensem-se aos autos nº 1009158-83.2017.8.11.0002. 

Trata-se de Embargos de Terceiro em que a embargante alega ter tomado 

conhecimento de mandado de imissão na posse no imóvel onde mora. Diz 

que em 12.09.1997 adquiriu a posse do imóvel, e lá construiu uma casa 

para moradia e um pequeno galpão comercial, estando na posse do imóvel 

a mais de 20 anos. Alega ainda, que em virtude liminar deferida na Ação 

Reivindicatória c/c Demolição nº1008197-45.2017.8.11.0002, sua posse 

está comprometida, motivo pelo qual requer em sede de liminar a 

manutenção possessória. Em se tratando de ação possessória, pleiteada 

a proteção em caráter iminente, mister de se faz verificar a existência dos 

elementos específicos do art. 560 do CPC, bem como, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, intimamente ligado ao artigo citado, em específico 

os incisos I, II e III, encontro-o presente quando comprova o autor o 

exercício da posse por prazo de 20 anos através dos documentos 

juntados à Id. n º 11079710 - Pág. 1-2, juntamente ainda, fotografias 

existentes nos autos juntamente com os demais documentos que 

espelhavam suas alegações, isto é, comprovam a turbação do imóvel. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é atinente de que em 

já havendo plausibilidade nas alegações iniciais, de que a posse da área 

pode ser perdida em virtude da liminar concedida na Ação Reivindicatória 

principal, certo é que o atendimento ao pleito, se concedido em julgamento 

final, traria enormes prejuízos ao autor, ao passo que o réu nada sofreria, 

em virtude de nunca ter exercido a posse, o que configura o segundo 

requisito autorizador da medida. Tenho ainda, que a ação é de força nova, 

passível de concessão liminar da proteção possessória. ANTE O 

EXPOSTO, com respaldo no art. 678 do CPC, DEFIRO A LIMINAR 

PLEITEADA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

MANUTENÇÃO NA POSSE EM FAVOR DO AUTOR, suspendendo os 

efeitos da liminar concedida no processo nº 1009158-83.2017.8.11.0002. 

Nos termos do art. 679 citem os réus para, no prazo de quinze dias, 

querendo, apresentar defesa. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1009158-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANTONIO ORTUGNO RUSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AFONSO NEI FONTES RAMIRES (EMBARGADO)

JOAO PAULO MORESCHI (ADVOGADO(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE BARRETO RAMIRES (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009158-83.2017.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS DE 

TERCEIRO (37)/[INTERVENÇÃO DE TERCEIROS]. Partes do processo: Parte 

Autora: EMBARGANTE: ANTONIO ORTUGNO RUSSO Parte Ré: 

EMBARGADO: AFONSO NEI FONTES RAMIRES, MARIA JOSE BARRETO 

RAMIRES Vistos... A vinculação/apensamento foi indicada no preâmbulo 

da petição inicial, ou seja, o Proc. 1008197-45.2017.811.0002. Logo, 

desnecessária a conclusão. Cumpra-se conforme determinado no Id. 

11201188, devendo, para tanto, ser cadastrados os respectivos 

advogados. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000591-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL LOPES (AUTOR(A))

PAULO DE BRITO CANDIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUCAS FERREIRA KRAIESKI (RÉU)

A. A. SABOIA EIRELI - ME (RÉU)

ALEXSANDRA ALVES SABOIA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão ID n. 15737403de 04/10/18 do (a) 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005211-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCA SARDINHA DO AMARAL RIBEIRO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005071-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA SEBASTIANA DA SILVA CRUZ (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)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005071-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AURITA SEBASTIANA DA SILVA CRUZ (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)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (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)
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Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004515-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORDELINA MARIA DE ARRUDA (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)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 18 de dezembro de 2018, ás 13:00 horas, por hora 

de chegada, no consultório do Dr João Leopoldo Baçan - médico perito, na 

Rua Barão de Melgaço , 2754, Edificio Work Tower, 9º andar, sala 908, 

centro, Cuiabá - telefone 996011639

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006385-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZELINA ROSA DA CONCEICAO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006385-65.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: OZELINA ROSA DA 

CONCEICAO Vistos... Defiro a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita. Anote-se. Por verificar a impossibilidade da realização da 

audiência de conciliação outrora designada, Designo nova audiência para 

o dia 30/01/2018 às 14:00 horas. Expeça-se o necessário, nos termos da 

decisão de (Id. 11884954). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003341-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASUKO SUGUISHIMA (AUTOR(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE ALICE DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003341-04.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): YASUKO SUGUISHIMA RÉU: ROSILENE ALICE DA SILVA 

Vistos... Defiro o pedido de citação da ré mediante Oficial de Justiça, no 

novo endereço indicado pela parte autora à Id. Nº14409614, devendo a 

Sra. Gestora expedir o necessário. Para tanto, hei por bem em redesignar 

a audiência de conciliação para o dia 30/01/2018 às 14:30 horas. 

Expeça-se o necessário com urgência. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004140-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO (ADVOGADO(A))

MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004140-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIGUEL DOMINGOS ALVES MARINHO RÉU: IMPORT PECAS E 

SERVICOS PARA TRATORES LTDA - EPP 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. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela Antecipada 

com Desocupação o Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta pelo Espólio 

de Purificacion marinho da silva, representado pelo Sr. Miguel Domingos 

Alves Marinho em desfavor da Import. Peças E Serviços Para Tratores 

Ltda. – Epp. na qual alega, em síntese, inadimplência no pagamento de 

aluguel referente nove meses de alugueis, totalizando o montante de 

R$6.300.00 (seis mil e trezentos reais). Para antecipação dos efeitos da 

tutela, devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais 

seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, alega que o contrato de locação foram 

realizado verbalmente entre os litigantes, no dia 15 de agosto de 2017 o 

inventariante, por meio da empresa “Rosa Imóveis Ltda”, comunicou a 

Requerida por meio de notificação extrajudicial que a partir daquela data 

as questões relativas a locação do imóvel, inclusive pagamento de 

aluguéis, seriam tratados por ela. Sendo que a requerida se encontra 

inadimplência desde do meses (10/09/17, 10/10/17, 10/11/17, 10/12/17, 

10/01/18, 10/02/18, 10/03/18, 10/04/18 e 10/05/18) em 01/09/2017, pelo 

valor mensal de R$700,00 (setecentos reais), sendo que até o momento o 

réu/locatário encontra-se e com 09(seis) meses inadimplente, totalizando o 

montante de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), juntado documentos e 

comprovante de notificação indicado nas (Ids.13323211 ). A inadimplência 

no pagamento de alugueres é elemento a autorizar a concessão de liminar 

de despejo independentemente de motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, 

da Lei n.º 8.245/91, considerando que o contrato não prevê nenhuma das 

garantias previstas no art. 37, da referida Lei, o que comprova o segundo 

requisito autorizador da medida. Tenho ainda, que ação de despejo por 

falta de pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora 

decorre do simples inadimplemento. "LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO 

PRÉVIA DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por 

falta de pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora 

decorre do simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 

SP 000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrada, 

pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer prestação ao 

autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa forma, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário seja 

intimado a desocupar o imóvel objeto contrato verbal , no prazo de 15 dias, 

sob pena de expedição de mandado de despejo. Para efetivação da ordem 

e por tratar-se de medida inaudita altera parte, determino que o autor 

preste caução, em valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 

8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. 

À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 30/01/2018, às 16:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio 
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ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006459-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIE ANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo: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 DESPACHO Processo: 1006459-22.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JULIE ANE RIBEIRO DA SILVA Vistos... Em se tratando de 

Jurisdição Voluntária, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de 

uma das Varas de Família e Sucessões dessa Comarca, para onde o 

processo deverá ser novamente distribuído, nos termos da Resolução nº 

11/2017/TP. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001715-18.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001715-18.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): KESSI JHONNY SIQUEIRA DARTORA RÉU: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos... Defiro o pedido de dilação do prazo 

pelo período de 90 dias, conforme requerido Id.(15446692). Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação, certifique a Sra. Gestora. Após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005942-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA TOLLER CONDE ALVES (ADVOGADO(A))

SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARIELMA SOARES SATO PEROVANO (EXECUTADO)

ELVIS PEROVANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005942-80.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: SEVEN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 

EXECUTADO: E. PEROVANO DA SILVA EIRELI - EPP, ELVIS PEROVANO 

DA SILVA, MARIELMA SOARES SATO PEROVANO Vistos... Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 387648 Nr: 3820-19.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX DE SEGIO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIBANCO/SUPER COMPRAS OU FARMAPLUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - OAB:, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:SP 152.305

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MILTON JONES AMORIM VIEIRA, para 

devolução dos autos nº 3820-19.2015.811.0002, Código 387648, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435197 Nr: 4163-78.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGESPORT CONSULTORIA E MARKETING 

LTDA – ME, OPERÁRIO FUTEBOL CLUBE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:MT 17.306

 Vistos ...

O processo ainda não teve sua relação processual formada com o 

segundo requerido, visto ainda não ter sido citado;

 Diante da correspondência devolvida e não ter sido encontrado o réu 

proceda sua citação por edital o que determino de ofício visto que o 

advogado não o requereu;

 Outrossim, enquanto o processo não tomar o rumo certo com a citação e 

formada em relação processual com o segundo requerido, não há que se 

falar em levantamento de valores muito menos em julgar parcial 

relativamente a um dos réus, posto que isso não possui amparo jurídico 

processual;

 Procedida a citação e com manifestação ou não, certifique-se e 

conclusos;

 I.C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 317403 Nr: 13763-31.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORACY DE JESUS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS (SOMA), GENERAL 

MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Pereira Cardoso 

Filho - OAB:MT 5.705, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Vistos ...

Diga o senhor perito sobre a petição de fls., 214, esclarecendo o que ali 

se requer;

 E esclareça esse juízo se recebeu todo o valor dos honorários, visto a 
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petição de fls, 265/266 parecer tratar-se de cópia;

Após conclusos

I.C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 321028 Nr: 17429-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIU ALVES DE PINHO, VANILDES NASCIMENTO DE 

PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDINEI GALINA, MARIA EURIPIA SOARES 

GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:OAB/MT 8.777

 Processo 17429-40/2013 Código 321028

Vistos...

O feito de usucapião e necessário se faz a colheita dos depósitos das 

partes, bem como, prova testemunhal para comprovação do lapso 

temporal.

Assim, intime-se os autores pessoalmente, para a instruirem o processo 

com a apresentação de rol de testemunhas no mínimo de 3, para oitiva de 

em audiência de instrução, que desde já designo para o dia 05/02/2019 às 

17:00horas

 O rol deverá ser depositado 10 dias antes da audiência

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413502 Nr: 18609-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE DE CAMPOS RIBOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - 

OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- OAB:13.741, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - 

OAB:325.150/SP, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - 

OAB:80.055/MG, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, INGRID 

GONÇALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT16.622, LEONARDO FIALHO 

PINTO - OAB:108.654, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654/MG

 Processo 18609-23/2015 Código 413502

Vistos...

Ás partes para dizer se pretendem outras provas além da dos autos, 

inclusive oral.

Em 10 dias.

Sob pena de julgamento do processo no estado que se encontra.

Ou, com a especificação saneada e instrução.

Intime-a pessoalmente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 103336 Nr: 12153-72.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA KASSIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCI FRANCISCO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCI FRANCISCO DE AGUIAR - 

OAB:33209/MG

 Processo 12153-72/2006 Código 103336

Vistos...

Intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, em 5 dias sob pena 

de extinção arquivamento.

Intime-a pessoalmente.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 18266-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI MORAES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UBIRAJARA VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 5.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 Processo 18266-37/2009 Código 117234

Vistos...

Intime-se a parte autora pessoalmente para em 5 dias dar andamento ao 

feito, sob pena de extinção arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340541 Nr: 8361-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE SUPRIMENTO PARA MOVELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARMANDO COSTA JUNIOR 

- OAB:10884/MT, Roosevelt Aloisio Leal de Queiroz Junior - 

OAB:13661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THATIANE ELISABETH Z. C. 

DO NASCIMENTO - OAB:12332

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para, no prazo de 

cinco (05) dias, manifestar acerca da certidão do (a) Senhor (a) Oficial de 

Justiça de fl.081.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 294657 Nr: 14798-60.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECI AFONSO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDRO 

RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:6.691

 Processo 14798-60.2012 Código 294657

Vistos...

Defiro o pedido.

Expeça-se alvará com as cautelas de praxe.

 Após ao arquivo.
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Intima-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 16 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 448655 Nr: 11238-71.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:OAB/MT 9333, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:MT 8.506-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:MT/8.506-A

 Processo n.º 11238-71/2016. (Cód. 448655)

Vistos...

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela ré, argumentando existir 

contradição em relação aos valores sucumbenciais fixados.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na 

decisão/sentença embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada. Também são admitidos para correção de 

eventual erro material, conforme preconizado pela doutrina e 

jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou 

modificação do julgado.

No caso em apreço, o embargante sustenta que, ao decidir houve 

contradição quanto à estipulação dos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Entendo que tal alegação não merece prosperar, visto se tratar aplicação 

do art. 85, § 8º, em sendo inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, 

ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do § 2º.

Ainda, tenho que foi levado em consideração para definição do percentual 

a ser fixado, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa e, por fim, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Nesse sentido, ainda que fosse provido o recurso outrora interposto, 

entendo que a porcentagem indicada desvalorizaria e feriria a dignidade 

dos serviços prestados pelo Sr. Advogado.

Portanto, a r. sentença não carrega nenhum vício, vez não existir qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

Nesse sentido, sendo inapropriados os embargos, de caráter protelatório, 

condeno a ré à multa na forma do art. 1.026, §2º do CPC, em 1% sobre o 

valor atribuído à causa.

Assim, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 441669 Nr: 7600-30.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE CASTAGNA MASSAFRA, FULANO 

DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA TETILLA MOREIRA 

GEWEHR - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo nº 7600-30/2016. (Cód. 441669)

Vistos...

Analisando dos autos, verifico que não foram expedidos os mandados de 

intimação da parte requerida, tampouco de suas testemunhas.

Em virtude disso, Redesigno a audiência de instrução outrora designada 

para o dia 27/11/2018, às 17:00.

Caberá ao advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455).

Ainda, por ser o requerido representado pela Defensoria Pública, 

determino nos termos do art. 455, § 4º IV, que a Sra. Gestora providencia 

com urgência as devidas expedições.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 398114 Nr: 10340-92.2015.811.0002

 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: LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:OAB/MS 15.384-A

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 406690 Nr: 14959-65.2015.811.0002

 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: CÍCERO APARECIDO FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON IZIDORO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937/MT

 Processo 14959-65/2015 Código 406690

Vistos...

Certifique –se foram todos citados.

Que sendo positivo, à parte autora para instruir o processo com prova oral 

na contestação do lapso temporal.

Para tanto, desde já, defiro audiência de colheita de depoimentos, inclusive 

da autora para o dia 07/02/2019 às 15:00horas .

Devera ser apresentado o rol no prazo de 15 dias antes da audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 413988 Nr: 18908-97.2015.811.0002

 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: JOÃO NICOLAI NETO

 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: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137

 Vistos ...

 A parte autora para providenciar o cumprimento da sentença no prazo 
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máximo de 30 dias, sob pena de arquivamento;

 I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 309809 Nr: 5831-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONDOMINIO ENGENHEIRO MIGUEL LEÃO LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO

Data: 10.10.2018

Horário: 16:30 h

Processo n.º 5831-89.2013.811.0002 (Cód. 309809) – Ação Obrigação de 

Fazer.

 Juíza de Direito: Ester Belém Nunes

Parte autora: Alison da Silva Ribeiro

Advogado: Bruno Maciel Alves Ferraz

Parte ré: Emika E. Imobiliários Ltda.

Preposto: Eduarda Silva Rubio

Advogado: Marcelo dos Santos Barbosa

Parte ré: Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lana

 Sindica: Zuleide de Carvalho Zucca

Advogado: Rafael Arruda Vilela Garcia

Rafael Arruda Vilela Garcia

Feito o pregão foi constatada a presença da parte autora por 

acompanhado de seu advogado, nesta oportunidade foi constatada a 

presença da 1º e 2º requerida.

Aberta a Audiência de Conciliação, resultou infrutífera.

A parte autora requer prazo 5 (cinco) dias para Juntada de 

substabelecimento.

A primeira requerida requer juntada de carta de representação.

A segunda requerida requer de juntada de procuração.

Consta que a requerida “Emika E. Imobiliários Ltda.” já apresentou 

contestação de folhas 142/160.

Fica o requerido “Condomínio Engenheiro Miguel Leão Lana” presente 

intimado, neste ato, para, no prazo legal, ofertar Contestação (NCPC, art. 

335, I).

Nada mais havendo, determinou o encerramento. Eu, __________, digitei e 

subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 325834 Nr: 22219-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MAIOLINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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:MT/13.431-B

 Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 388043 Nr: 4122-48.2015.811.0002

 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: LENICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES SOBRE O 

RETORNO DOS AUTOS DO TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 499413 Nr: 13446-91.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN RODRIGO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA 2 CONVENIENCIA EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIUS MURARI MOTTA 

- OAB:14962, HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - OAB:19.612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 4.705

 Vistos ...

Não havendo preliminares processuais aviventadas na contestação e 

somente matéria de mérito, e estando o feito em ordem, DOU COMO 

SANEADO O PROCESSO;

 Já havendo sido especificadas provas, pleiteando o requerido o 

depoimento pessoal do autor, defiro e para colheita da prova oral, designo 

audiência de instrução para o dia 12/02/2019-, as 15:00hs,,.

 I.C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446423 Nr: 10166-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA PAES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo 7918-81/2014 Código 339946

Vistos...

Diante da audiência de interesse a prova pericial havendo pedido de prova 

oral, defiro audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral 

para o dia 07/02/2019 às 16:00.

Atente-se para o rol, ceso hoje interesse em provas testemunhal além dos 

depoimentos das partes, no prazo de 15 dias antes da audiência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes
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Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 430220 Nr: 1549-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NICOLAI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 Vistos ...

 A o arquivo .

 C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 266122 Nr: 4865-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14.258-A

 Processo 4865-97/2011 Código 266122

Vistos...

Defiro o pedido.

Proceda-se o levantamento após arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 15 de outubro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 282536 Nr: 1347-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GALIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos ...

 Defiro o pedido, consoante a petição de fls 125/126, inclusive, com a 

anuência assinada pela parte;

 Expeça-se o respectivo alvará com as observações de estilo e após ao 

arquivo.

 I. C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juiza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 282536 Nr: 1347-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GALIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos ...

 Defiro o pedido, consoante a petição de fls 125/126, inclusive, com a 

anuência assinada pela parte;

 Expeça-se o respectivo alvará com as observações de estilo e após ao 

arquivo.

 I. C.

Várzea Grande, 16/10/2018

Ester Belém Nunes

Juiza de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009336-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009336-95.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

RAFAEL ALBUQUERQUE DA SILVA 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009379-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMI CREDITO E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009379-32.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IVAN DOUGLAS DOS SANTOS RÉU: BMI CREDITO E 

CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME Vistos... Considerando o teor da 

Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que 

criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001496-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001496-05.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 483 de 551



DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Em face da notícia 

retro juntada, suspendo o processo nos temos do 313, I do CPC, pelo 

prazo de 90 (noventa) dias. Deve o autor no prazo, providenciar nos 

termos do art. 110, do CPC, a substituição processual indicando o 

respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos 

herdeiros. Deve ainda, juntar a certidão de óbito. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004387-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004387-28.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUIZA REGINA PEREIRA DELFINO RÉU: CAIXA SEGURADORA 

S/A Vistos... Intimem-se as partes, para que no prazo comum de quinze 

dias, indiquem as provas que pretendem produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008198-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONODA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008198-93.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA RÉU: SONODA 

TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME Vistos... Recebo a 

emenda retro. Nos termos do Novo CPC, Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o pagamento de 

honorários advocatícios de cinco por cento ao valor atribuído à causa, no 

prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isento do pagamento de custas processuais (CPC, art. 701, 

§ 1º). Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer 

embargos, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 1005250-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

DELIBAR JARDINI (ARGUINTE)

WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBUKO SONIA NAKANO (ARGUÍDO)

WALTER KAZUO NAKANO (ARGUÍDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005250-81.2018.8.11.0002. 

ARGUINTE: DELIBAR JARDINI ARGUÍDO: NOBUKO SONIA NAKANO, 

WALTER KAZUO NAKANO Vistos... Em face da certidão de Id. nº 

15581620, informando a ausência de apresentação de contestação, 

DECRETO A REVELIA da ré, nos termos do art. 344 do CPC. Não 

verificando de plano a existência de provas suficientes nos autos, à 

autora para, nos termos do art. 348 do CPC, especificar outras provas que 

pretenda produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003706-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

DARI CAMARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO DIAS CARPANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003706-92.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: DARI CAMARA REQUERIDO: ORLANDO DIAS CARPANI 

Vistos... Certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação 

da contestação. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005979-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULINO DE PADUA (REQUERENTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005979-44.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOAO PAULINO DE PADUA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte ré não 

compareceu à audiência de conciliação, conforme informado no termo de 

Id. 15037954. Assim, diante do termo de audiência informando a ausência 

injustificada da parte re e de seu advogado, aplico-lhe multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No impulso, 

certifique-se a Sra. Gestora se foi apresentada contestação. Após, diga o 

autor. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito [1] § 8o O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000913-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANINE DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL KAPPES (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000913-20.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JULIO CESAR NUNES DA SILVA REQUERIDO: MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA., MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A Vistos... A fim de 

evitar cerceamento de defesa, oportunizo ao autor, prazo de quinze dias, 

para falar sobre as provas que pretende produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001927-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO GOMES AMADO (AUTOR(A))

CATIA CILENE RODRIGUES GOMES (AUTOR(A))

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)
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CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (RÉU)

WELBERT MAURO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001927-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAERCIO GOMES AMADO, CATIA CILENE RODRIGUES GOMES 

RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Vistos... 

Certifique a Sra. Gestora se todos os réus foram devidamente citados, e 

se estes, apresentaram contestação no prazo legal. Feito isso, ao autor 

para manifestação. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA (ADVOGADO(A))

ROGER DA SILVA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003747-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROGER DA SILVA MIRANDA RÉU: EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME Vistos... Em face da certidão de Id. 

nº 15579174, informando a ausência de apresentação de contestação, 

DECRETO A REVELIA da ré, nos termos do art. 344 do CPC. Não 

verificando de plano a existência de provas suficientes nos autos, à 

autora para, nos termos do art. 348 do CPC, especificar outras provas que 

pretenda produzir. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006852-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DA ROSA (REQUERENTE)

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006852-44.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JAINE DA ROSA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos... Em face da certidão de Id. nº 15579174, informando a ausência 

de apresentação de contestação, DECRETO A REVELIA da ré, nos termos 

do art. 344 do CPC. Não verificando de plano a existência de provas 

suficientes nos autos, à autora para, nos termos do art. 348 do CPC, 

especificar outras provas que pretenda produzir. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004196-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

LENDIONICE DE MORAES PLACIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO ROMANO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004196-17.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LENDIONICE DE MORAES PLACIDO RÉU: BERNARDINO 

ROMANO DA SILVA Vistos... Intime-se a parte requerida para falar sobre 

o pedido de Id. nº 11789155 - Pág. 1-2. Feito isso, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007662-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (REQUERENTE)

DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007662-19.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ, DEBORAH 

MARGARIDA MARTINS FERREIRA DA CRUZ REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos... Certifique a Sra. Gestora se o réu foi citado 

respeitando o prazo indicado no art. 334 do CPC. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005122-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005122-95.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EZIQUIEL DIAS DRIGO DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... 

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000123-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

GILDETE MACAUBAS TELES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000123-36.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILDETE MACAUBAS TELES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar sobre os 

problemas na medição da energia elétrica na Unidade Consumidora da 

parte autora. Já intimadas as partes as partes para indicarem provas, 

somente a parte autora manifestou interesse, sendo pela oitiva de 

testemunhas e pela prova pericial, o que desde já defiro. Em havendo 

interesse na produção de prova pericial, Para realização da perícia nomeio 

Engenheiro eletricista Claudio Mauro da Silva Neto, com endereço no 

Residencial Monza, Parque das Nações, em Cuiabá-MT, fone (65) 

99619-8528, e-mail silvaneto.claudio@gmail.com. Assim, intimem-se as 

partes, para querendo, em cinco dias, formularem quesitos e indicar 

assistente técnico em conformidade com o art. 465, do CPC. Determino 

que o Sr. Perito seja intimada para dizer se aceita realizar a perícia cujo 

pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da 

CNCG, devendo este informar o Em aceitando, este deve indicar proposta 

de honorários e data para avaliar/periciar o imóvel, cujo pagamento deverá 
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observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da CNCG, sendo o 

prazo máximo de trinta dias para a entrega do Laudo Pericial em cartório. 

Intimem as partes para apresentar quesitos, bem como, caso queiram, 

indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias e 

conclusos para designação de audiência, oportunidade em que tomarei, 

também como prova do juízo, os depoimentos das partes, bem como, 

inquirirei as testemunhas arroladas, desde que no prazo de lei. Consigno, 

desde já, que caberá aos advogados das partes informar/ intimar suas 

testemunhas quanto ao dia, hora, e local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007716-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIRA BESERRA LISBOA (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007716-82.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): DEJANIRA BESERRA LISBOA RÉU: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, 

manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007065-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CREUSA LUCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007065-50.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CREUSA LUCIA DE ARRUDA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos... Intimem-se as partes, para no prazo comum de 

quinze dias, manifestarem-se sobre as provas que pretendem produzir. 

Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003725-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (AUTOR(A))

JOÃO BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DO ESPETO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003725-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ATACADAO S.A. RÉU: CIA DO ESPETO EIRELI - ME Vistos, 

etc... Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por ATACADÃO S/A em 

desfavor de CIA DO ESPETO EIRELI - ME. Determinado o recolhimento das 

custas, a parte autora assim não o fez mesmo após intimação pessoal, o 

que foi certificado à Id. nº 14047524, estando o feito no aguardo da parte 

desde maio de 2018. DIANTE DISSO, CANCELO A DISTRIBUIÇÃO deste 

feito, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 290 c/c art. 485, X, ambos do CPC. Sem custas finais, face o 

cancelamento da distribuição. Por não se ter formado a relação 

processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006825-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NERI ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARCO AURELIO DE BARROS SILVA (AUTOR(A))

CARLOS HONORIO DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANE COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME (RÉU)

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDSON LUIZ GATTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1006825-61.2017.8.11.0002 Valor da causa: $263,600.00 ESPÉCIE: 

[ARRENDAMENTO MERCANTIL]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: NERI ARRUDA DE CARVALHO Endereço: AVENIDA DA 

FEB, 2.222, loja 12, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-865 Nome: MARCO AURELIO DE BARROS SILVA Endereço: 

AVENIDA DA FEB, loja 12, PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78115-865 POLO PASSIVO: Nome: EDSON LUIZ GATTO Endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1.385, posto 13, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Nome: ANE COMERCIO DE PETROLEO 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, (LOT JD 

IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO para apresentar o 

comprovante do pagamento da guia de diligência, uma vez que só foi 

juntado a guia sem o respectivo pagamento, no prazo de cinco dias. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008123-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J A S FARIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEVALDO CRUZ DA SILVA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008123-54.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: J A S FARIAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 

REQUERIDO: BENEVALDO CRUZ DA SILVA Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que não consta a informação de que foram recolhidos os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

devolvida a missiva sem o devido cumprimento. Ademais, a presente 

missiva foi redistribuída para esta comarca em 6 de setembro de 2018, 

quase um ano após a data designada para a realização da audiência de 

conciliação, 16 de outubro de 2017, em desacordo com o art. 394 da 

CNGC, inexistindo nos autos informação de que a audiência foi 

redesignada. Destarte, solicite-se ao juízo deprecante que informe quanto 

a resignação do ato. Comprovado o pagamento das custas processuais e 

informada a nova data da audiência de conciliação, cumpra-se conforme 

deprecado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens Caso contrário, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de origem constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso 

de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Às providências. Várzea 

Grande, 13 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421577 Nr: 22802-81.2015.811.0002

 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: LUCIANO GOMES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 INTIMAÇÃOAO AUTOR PARA MANIFESTAR NESTES AUTOS , NO PRAZO 

DE 10 DIAS, VISTO QUE NÃO EXISTE COMPROVAÇÃO DE DEPOSITO 

JUDIDICIALNO PROCESSO, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO AO ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1413 Nr: 984-06.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NETO PINTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB-MS 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 Intimação ao Autor para manifestar nos autos, no prazo de cinco dias, 

sob pena de devolução destes autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 384418 Nr: 1670-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAIZE BISPO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestar a respeito do Laudo de Avaliação 

Médica, devendo esclarecer se possuem interesse na produção de outras 

provas, justificando-as, no prazo de 10 (DEZ) dias sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369062 Nr: 18739-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA GODOY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5300-B, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ ARRUDA - 

OAB:13.749, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:MT 8.942/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI ASSIS DA SILVA - 

OAB:3673/MT

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA ATRAVÉS DOS ADVOGADOS 

DARLÃ MATINS VARGAS E DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS, 

OAB-GO 36133-A E OAB-MT 14442-B, RESPECTIVAMENTE, PARA QUE, 

NO PRAZO LEGAL, JUNTEM COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OF. DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA A SER EMITIDA 

NO SÍTIO DO TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001368-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

CLARINDO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (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: 1001368-48.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLARINDO JOSE DE CAMPOS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Encaminhados os 

autos ao Centro Judiciário, não se obteve êxito na realização de acordo 

(id. 10461007). A requerida apresentou contestação e o autor impugnação 

à contestação. Destarte, procedo ao saneamento do feito. I - Da inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo. Sustenta a requerida que, 

atendendo o disposto na Resolução CNSP n. 154/2006, a SUSEP aprovou 

a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT a operar neste 

segmento, ficando responsável pelo pagamento das indenizações de 

seguro DPVAT em todo o país. Assim, pugna inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo, porquanto é a instituição responsável pela 

administração e pagamento das indenizações de seguro DPVAT. 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 
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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 - 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. III- Da regulação administrativa pendente. Argumenta que deu 

entrada com o requerimento administrativo, contudo não finalizou o 

processo, de modo que não houve a negativa do pagamento, devendo a 

presente demanda ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, I, CPC. Subsidiariamente, requer a suspensão a fim de proceder a 

regulação administrativa iniciada, intimando a parte autora para que 

manifeste concordando com a regulação administrativa iniciada, intimando 

a parte autora para que se manifeste concordando pela regulação ou pela 

desistência da regulação administrativa e prosseguimento da ação judicial. 

Não merece prosperar referida preliminar, haja vista que a 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. Ademais, 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 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 pela requerida. DESIGNO a perícia médica para o dia 3 de 

dezembro de 2018, às 13h20, 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 em favor 

do perito, ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do NCPC). 

Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1) O periciando apresenta alguma 

lesão permanente? 2) Em caso afirmativo, trata-se de invalidez total ou 

parcial? 3) Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Em se 

tratando de invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, 

intensa, média, leve ou residual? 5) Qual a causa desta lesão? Os 

quesitos da requerida já foram apresentados. Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC). Outrossim, ficam as partes intimadas para que, em igual prazo, 

indiquem os assistentes técnicos de suas confianças. 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. Fica o(a) advogado(a) da parte autora 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. Ainda, à vista da devolução da 

correspondência encaminhada no endereço informado na exordial, deverá 

informar o endereço atualizado/completo da parte autora, no prazo de 10 

(dez) dias. 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, 16 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001434-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (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):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001434-28.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIANE DIAS DOS SANTOS 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 a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - 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. 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 
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da ação. Sem razão da demandada, posto que a autora juntou 

comprovante de ter protocolado pedido administrativo (id. 5531457). 

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 criada 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 pela parte autora o protocolo, 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, 16 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003100-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO PEREIRA DA COSTA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003100-64.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ERNESTO PEREIRA DA COSTA 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 a 

autora impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do 

feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: I - 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. 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 – Da necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova orientação 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. 6730760). 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. 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, 17 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001332-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

NADIA SOCORRO UNTAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001332-06.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): NADIA SOCORRO UNTAR 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 a autora 

impugnação à contestação. De tal modo, passo ao saneamento do feito. A 

requerida suscitou as seguintes preliminares: I - 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 489 de 551



da Resolução n. 154/2006, o Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP aprovou que a administração do seguro DPVAT fosse realizada pela 

Seguradora Líder, ficando responsável pelo pagamento das indenizações 

DPVAT em todo o país. Afirma, que a alteração do polo passivo é medida 

que se impõe, visando o atendimento beneficiário através de uma única 

fonte, bem como a padronização e controle de informações. Em que pese 

os argumentos expendidos pela requerida, não merece prosperar referida 

preliminar, pois é pacífico nos tribunais que em se tratando do SEGURO 

DPVAT, a ação pode ser dirigida contra qualquer uma das seguradoras 

que integram o consórcio, nos termos da Lei n. 8.441/92. Em consonância 

com o entendimento supramencionado colaciono o seguinte julgado do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA POR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO PROCESSUAL – 

APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO – 

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO DE 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO (LEI Nº 1.060/50, ART. 11, §1º) – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É 

desnecessária a alteração do polo passivo nas ações de Cobrança por 

Seguro DPVAT para que lá conste a Segurada Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. porque qualquer seguradora responde pelo 

pagamento da indenização, já que a responsabilidade decorre do próprio 

sistema legal de proteção, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 6.194/74, 

havendo, inclusive, consórcio de seguradoras juntamente para gerenciar 

a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do DPVAT. 2. 

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 necessidade de realização 

de pedido administrativo anterior – da falta de interesse se agir – 

Necessidade/adequação – da nova orientação 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 parte autora juntou comprovante de ter protocolado pedido 

administrativo (id. 5800937). 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. 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, 17 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009339-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA CRISTINY FERREIRA LINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009339-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): VALERIA CRISTINY FERREIRA LINS DA SILVA RÉU: INSS 

Vistos. Trata-se de ação proposta em desfavor do Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS, autarquia federal, de tal modo, falece este juízo de 

competência para processar e julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às providências. Várzea 

Grande, 16 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005116-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO BENEDITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista que a contestação retro foi por negativa geral, deixo de 

intimar a requerente para oferecer impugnação e, por conseguinte, por 

meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007460-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de id 15975816 requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005921-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A - SILAT (EXEQUENTE)

GIULIANO PIMENTEL FERNANDES (ADVOGADO(A))

LUCAS ERNESTO GOMES CAVALCANTE (ADVOGADO(A))

PEDRO HENRIQUE BEZERRIL MIRANDA FONTENELE (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFIL TELHA COMERCIO E REPRESENTACAO DE TELHAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) 

dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do 

Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, exclusivamente, pelo portal 

do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - emissão de Guia de 

Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007285-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCIO AFONCO CUIM (AUTOR(A))

LAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA NUNES PINTO (RÉU)

NILTON JOSE DE PINHO (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 15956105, requerendo o que entender de direito, inclusive, 
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em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003069-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA (ADVOGADO(A))

TANIA PRISCILA DE AMORIM TOLEDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007009-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Senhor Oficial de 

Justiça de id 15849432, requerendo o que entender de direito, inclusive, 

em sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003747-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THURLAND HENRY DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

BENEDITO OVIDIO DE MIRANDA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004144-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONISCLEI RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 15978101.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000770-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

TAMIRES TAIS DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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 10h00, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003523-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (ADVOGADO(A))

EDNA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BERTASSO (RÉU)

CARINA PAULA JACINTHO BERTASSO (RÉU)

JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006054-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VANDERSON DA COSTA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO MATIAS (ADVOGADO(A))

GIRO CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo de Id: 15958711.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001414-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R M COMERCIO DE PECAS PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

ELBIO GONZALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDE MARCOS DENIZ (ADVOGADO(A))

SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI 

- ME (RÉU)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005920-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

CLINICA VETERINARIA ANIMALIA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CEABS SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

IVO CEZARIO GOBBATO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005920-56.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Clínica Veterinária Animália Ltda. propôs ação declaratória de 

inexigibilidade de débito c/c restituição em dobro do valor cobrado 

indevidamente, indenização por danos morais por restrição indevida e 

pedido de tutela de urgência antecipada, em face de Ceabs Serviços S/A, 

aduzindo, em suma, que contratou com o Bradesco Seguro Auto duas 

apólices de seguro, referentes aos veículos GM S10 Pick-up Advantage 

2.4 MPF, Ano/Modelo 2011, Chassi 9BG124GP0BC458379, Placa NPG 

9942, Apólice n. 578684, com instalação de sistema Anti-Furto CEABS 

GSM/GPRS em comodato e GM S10 Pick-up Advantage 2.4 MPF, 

Ano/Modelo 2011, Chassi 9BG124GP0BC458121, Placa NPG 9982, Apólice 

562851, sem instalação de sistema Anti-Furto. Salienta que somente o 

veículo com Chassi 9BG124GP0BC458379 teve a disponibilização do 

sistema Anti-Furto da requerida, por meio de comodato, o qual foi removido 

em 05/05/2014, pela não renovação do seguro. Contudo, foi surpreendida 

com uma restrição financeira no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), 
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inserida pela requerida, motivo pelo qual entrou em contato com a ré, 

enviando-lhe notificação extrajudicial, a qual contra notificou a autora 

afirmando que a dívida era vinculada ao veículo com Chassi 

9BG144EPODC472141, que a autora alega não ser de sua propriedade. 

Alega que apesar de considerar a cobrança indevida, efetuou o 

pagamento do valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), nos 

termos solicitados pela requerida, no entanto, a requerida manteve seu 

nome inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito cobrado pela requerida no 

valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), que a requerida seja 

condenada a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente e 

condenada à indenização por danos morais, no importe de R$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil reais). Juntou documentos nos Ids. 9288493 a 9288592. 

Deferida a liminar pleiteada na inicial (Id. 9848075). Audiência de 

conciliação realizada conforme termo de Id. 10508233. Citada, a requerida 

apresentou contestação no Id. 10587362, a qual veio instruída com os 

documentos de Ids. 10587469 a 10587418, na qual afirmou que a despeito 

de a autora afirmar a inexistência de contrato referente ao veículo de 

Chassi 9BG144EPODC472141, estas foram devidamente documentadas 

pelas declarações de proprietário assinadas nos dias 25/05/2011 e 

23/04/2013, vinculadas às Ordens de Serviço n. 24.802, 92.395 e 

348.664, que evidenciam que os equipamentos de rastreamento foram 

devidamente instalados nos veículos de Chassi 9BG124GP0BC458379 e 

9BG144EPODC472141. Salienta que com o término das apólices de 

seguro, foi agendada a retirada dos equipamentos dos veículos para o dia 

22/08/2014, ocasião em que o veículo não foi localizado pela autora, tendo 

a ré entrado em contato novamente, porém sem sucesso nas tratativas. 

Aduz que até o presente momento não houve a retirada do equipamento 

do veículo de Chassi 9BG144EPODC472141, de modo que não restou 

outra alternativa se não inscrever a autora no cadastro de inadimplentes. 

Destaca que não tinha ciência do adimplemento do débito, pois o 

pagamento não foi identificado corretamente, sendo a restrição realizada 

em exercício regular do direito. Por fim, discorreu acerca da inexistência 

de responsabilidade civil, formulou pedido contraposto e requereu a 

improcedência da demanda. Devidamente intimada a autora apresentou 

impugnação à contestação ofertada pela requerida no Id. 10975987. Nos 

Ids. 13862066 e 13994646 a parte requerida pugnou por prova 

documental, depoimento pessoal e prova testemunhal, ao passo que a 

autora requereu o julgamento imediato do mérito. Após os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Do 

julgamento antecipado Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da 

inexistência do débito A ação foi ajuizada com base em inscrição do nome 

da requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito 

feito pela requerida em razão de débito no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), decorrente da não retirada de equipamento Antifurto no veículo 

com Chassi 9BG144EPODC472141, que supostamente pertence à autora. 

A requerente afirma que apenas em uma apólice havia previsão de 

comodato com a requerida para instalação de sistema antifurto, qual seja 

GM S10 Pick-up Advantage 2.4 MPF, Ano/Modelo 2011, Chassi 

9BG124GP0BC458379, Placa NPG 9942, Apólice n. 578684, cujo 

equipamento foi retirado pela requerida, ao passo que a segunda apólice 

referia-se ao veículo com Chassi 9BG124GP0BC458121, não havendo 

qualquer relação da autora com o valor cobrado, porquanto não possui 

veículo com Chassi 9BG144EPODC472141. Ainda, juntou com a inicial 

extrato do SERASA demonstrando sua afirmação de existência da 

inscrição efetuada pela requerida, mesmo após o pagamento da suposta 

dívida, conforme Ids. 9288528 a 9288533. Pois bem, analisando os autos 

verifico que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou 

devidamente comprovado o suposto débito, uma vez que a relação jurídica 

existente entre as partes encerrou-se com a retirada do equipamento 

antifurto do veículo de Chassi 9BG124GP0BC458379. Isso porque, 

denota-se das apólices colacionadas nos Ids. 9288538 a 9288567, que a 

parte autora efetuou a contratação de seguro referente aos veículos GM 

S10 Pick-up Advantage 2.4 MPF, Ano/Modelo 2011, Chassi 

9BG124GP0BC458379, Placa NPG 9942, Apólice n. 578684, e GM S10 

Pick-up Advantage 2.4 MPF, Ano/Modelo 2011, Chassi 

9BG124GP0BC458121, Placa NPG 9982, Apólice 562851, sendo o primeiro 

com comodato de sistema antifurto com a requerida e o segundo sem o 

referido equipamento. Com efeito, observo que não há controvérsia 

quanto ao fornecimento e retirada do equipamento constante do veículo 

com Chassi 9BG124GP0BC458379, limitando-se a requerida a afirmar que 

não foi possível proceder com a retirada do sistema antifurto do veículo de 

Chassi 9BG144EPODC472141, o que motivou a inscrição do nome da 

autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Não obstante, 

não consta dos autos qualquer comprovação de que foi contratado 

seguro referente ao suposto veículo de Chassi 9BG144EPODC472141 

pela autora, limitando-se a requerida a colacionar ordem de serviço no Id. 

10587418, que contem informação da suposta contratação de 

equipamento antifurto pela autora em veículo com Chassi 

9BG144EPODC472141, a qual foi assinada por Waldinéia da Silva Costa. 

Nessa toada, verifico dos documentos constitutivos da autora, em 

especial o quadro de sócios e administradores que não consta entre seus 

representantes a Sra. Waldinéia que assinou a referida ordem de serviço, 

sendo certo que tal pessoa não possuía autorização da empresa autora 

para assumir qualquer ônus em seu nome, visto que não é administradora 

da empresa, conforme Ids. 9288499 a 9288511. Portanto, a suposta 

transação ora discutida, referente à ordem de serviço do veículo de 

Chassi 9BG144EPODC472141, não observou o teor do art. 47, do Código 

Civil, o qual dispõe que os atos da pessoa jurídica deverão ser exercidos 

pelos administradores, com poderes definidos no ato constitutivo, in 

verbis: Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, 

exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Dessa 

forma, tenho que a declaração de inexistência do débito aqui discutida é 

medida que se impõe, pois ausente um dos requisitos acerca da validade 

do negócio jurídico, qual seja, agente capaz, já que conforme acima 

mencionado a ordem de serviço emitida em nome da autora, foi firmada por 

pessoa estranha ao quadro social, sendo inexistente o débito questionado 

à luz do que dispõe o art. 104, inciso I, do Código de Civil: Art. 104. A 

validade do negócio jurídico requer: I - agente capaz; (...) Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM LISTA TELEFÔNICA FIRMADO POR 

AGENTE SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 

INVALIDADE. Independentemente da incidência, ou não, das regras e 

princípios consumeristas, a questão encontra solução no simples exame 

da prova acostada aos autos. É de ser invalidado o contrato de prestação 

de serviços de publicação em lista telefônica, pois firmado por funcionário 

da empresa autora, que não detinha poderes de representação e 

tampouco de gestão da empresa. Violação aos artigos 47, combinado com 

104, I, do Código Civil/02. Devolução dos valores cobrados. Não 

demonstrados os pressupostos para a configuração do dano moral, não 

há falar na fixação de eventual indenização. Ademais, meros incômodos e 

dissabores cotidianos não têm o alcance pretendido pela apelante, não 

sendo capazes de gerar dano moral indenizável. Precedentes da Corte. 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ/RS - 

Apelação Cível Nº 70050233220, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 13/03/2013) 

Ressalto que a ordem de serviço referente ao veículo de Chassi 

9BG124GP0BC458379, o qual é objeto da apólice de seguro, foi 

devidamente assinada por José Agustinho Silva Junior, sócio 

administrador da autora, consoante Id. 10587418, corroborando a tese de 

que apenas a ordem de serviço que se refere ao suposto veículo de 

Chassi 9BG144EPODC472141 não é objeto de contratação firmada pela 

autora. Em última análise, procedi com a pesquisa do Chassi 

9BG144EPODC472141 perante o Sistema Renajud, a fim de verificar se a 

parte autora é proprietário de tal veículo, contudo, a pesquisa não retornou 

resultados, corroborando a inexistência de veículo com o referido Chassi, 

conforme anexo. Portanto, considerando que a requerida não trouxe 

qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por 

ela alegados, ônus que lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova 

negativa, a declaração de inexistência do débito de R$ 200,00 (duzentos 

reais) é medida que se impõe, devendo ser excluído definitivamente a 

restrição creditícia. Do dano moral No que diz respeito ao dano moral, 

ressalto que o direito ao nome, meio por excelência através do qual se 

manifesta à identidade da empresa, é a mais rica e importante divulgação 

do direito à indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao 

ressarcimento por dano moral a inscrição indevida e injusta de nome da 

empresa que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência 

e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir restrição creditícia 
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no nome da autora, rende ensejo à indenização. Ademais, o cadastro 

indevido do nome da autora caracteriza a ocorrência do dano moral in re 

ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. Esse é o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A 

INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN 

RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É inviável o recurso especial 

quando ausente o prequestionamento dos temas insertos nos dispositivos 

da legislação federal apontados como violados. Incidência das Súmulas 

282 e 256 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp 1.059.663/MS, 

Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. A orientação 

pacificada no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido 

pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode 

ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. Nos moldes em que delineado 

pelo Tribunal de origem, não se mostra exorbitante a condenação do 

recorrente no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de reparação 

moral, decorrente dos danos sofridos pela pessoa jurídica ora agravada, 

que teve o nome indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes. 4. 

Agravo interno não provido. (STJ - AgRg no Ag 1421689/SC, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTATURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 

25/11/2015). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C 

RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO DEFEITUOSO – 

COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE – 

ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE 

NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO.Demonstrada a falha na prestação do serviço e 

a cobrança indevida de valores, a inscrição do nome da parte nos 

cadastros de proteção ao crédito deve ser considera ilegítima. A 

negativação indevida em órgãos de restrição de crédito ocasiona dano 

moral puro, independente se o lesado é pessoa física ou jurídica. Compete 

ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano 

moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do 

caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de relação 

contratual, a fluência dos juros de mora incidentes sobre o valor da 

indenização por danos tem como termo inicial a data da citação. No 

tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é 

sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente 

desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente. Quando 

as cobranças decorrerem de ajustamento entre as partes e eventualmente 

forem tidas como indevidas, a devolução em dobro somente ocorrerá se 

restarem comprovados o dolo ou a má-fé do credor, o que não ocorre na 

espécie. (TJMT - Ap 145611/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

07/03/2018) Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento 

causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve 

ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o 

valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[1]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade do requerido pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), pelo Dano Moral se mostra bastante razoável. Em suma, tenho 

como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por Dano Moral 

não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento do réu, 

tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de 

Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[2]. No mesmo caminho 

trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar 

o valor da indenização, o julgador deve observar a gravidade da ofensa, 

de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante 

sirva de fonte de locupletamento fácil[3]”. Da repetição de indébito Entendo 

que a devolução do que foi pago indevidamente também se mostra devido 

nos termos do parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do 

Consumidor. Afinal, a autora pagou indevidamente por um equipamento 

antifurto que nunca utilizou ou solicitou. Portanto, deverá o requerido 

realizar a restituição dos valores recebidos da autora, porém de forma 

simples, pois a restituição em dobro, prevista no artigo 940, do Código 

Civil, como no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de 

acordo com a orientação emanada da Súmula N.º 159, do excelso 

Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso em 

comento. Assim, deverá a requerida restituir o pagamento efetuado pela 

autora, na quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), consoante 

Id. 9288586. Do pedido contraposto Já em relação ao pedido contraposto, 

uma vez estabelecido o rito comum/ordinário para o processamento da 

presente demanda, tenho que a requerida utilizou-se de meio inadequado 

a fim de resguardar o seu pretenso direito, a teor do disposto no artigo 

343 e seguintes do CPC, razão pela qual entendo que resta prejudicado o 

pronunciamento judicial acerca de tal pretensão, devendo a parte 

interessada se valer de instrumento processual adequado, e autônomo a 

este. Do dispositivo Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 200,00 

(duzentos reais) noticiado na inicial. Ainda, condeno a requerida ao 

pagamento em favor da autora da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a 

partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

ocorrido em 27/11/2014 (Súmula 54, STJ), conforme se observa do id. 

9288533. Condeno, ainda, a requerida a restituir, de forma simples, o valor 

pago indevidamente pela autora (R$ 250,00), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do pagamento, pelo índice INPC/IBGE 

(Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC 

e confirmo a liminar deferida nos autos. Considerando que “na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), 

condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [3] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001466-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze) dias, querendo, apresentar Contrarrazões ao Recurso de 
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Apelação retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO UREBE (AUTOR(A))

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004055-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DORIVAN PALMEIRAS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERIDO)

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004055-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DORIVAN PALMEIRAS BARROS REQUERIDO: CS BRASIL TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva Aduz a requerida ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, sob o argumento de que não esteve envolvida 

nos fatos, tendo somente firmado contrato de locação com o Estado de 

Mato Grosso entregando a posse de seu veículo a este. Assim, ressalta 

que inexiste razão para que seja responsabilizada por ato supostamente 

praticado pelo locatário. A parte autora devidamente intimada acerca da 

alegada ilegitimidade manifestou no id. 14851549 pela permanência da 

requerida no polo passivo da demanda. Pois bem, o fato de não estar na 

posse do veículo no momento do acidente não afasta a responsabilidade 

do proprietário do bem, tendo em vista que a locadora do veículo envolvida 

no acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária pelos 

danos decorrentes do sinistro nos termos da Súmula 492 do STF, in 

verbis: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente 

com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do 

carro locado.” Não discrepa desse entendimento, o entendimento 

jurisprudencial dos egrégios tribunais do Rio Grande do Sul e de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. 

RESPONSABILIDADE. A locadora de veículos tem legitimidade passiva 

para responder à demanda em decorrência do acidente de trânsito 

envolvendo o seu veiculo. Sumula 492 do STF. Precedentes do STJ. 

Sequer alegada a falta de culpa do motorista do veiculo de propriedade da 

locadora, descabe afastar a sua responsabilidade pelo sinistro. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70074637893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 07/11/2017) “APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE 

PASSAGEIRO – VEÍCULO LOCADO – MOTORISTA EM HORÁRIO DE 

SOBREAVISO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NULIDADE DE SENTENÇA POR 

AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADAS – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MINORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – DANOS 

PESSOAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS 

MORAIS E FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS 

DANOS MORAIS – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA 

CORREÇÃO MOENTÁRIA – MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL À 

GENITORA DO “DE CUJUS” – REMUNERAÇÃO COMPROVADA – FIXAÇÃO 

COM BASE NO SALÁRIO AUFERIDO À ÉPOCA DO EVENTO – TERMO 

FINAL DE ACORDO COM EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – DESCONTO 

DO PERCENTUAL RELATIVO A INSS E IR DO VALOR DA PENSÃO – 

PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO EM CONCOMITÂNCIA COM 

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE - NATUREZA DIVERSA – 

DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...).No caso de acidente ocorrido 

com veículo locado, tanto o locador quanto o locatário respondem pelos 

danos solidariamente, possuindo ambos legitimidade para estar em juízo. A 

falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais, 

torna possível a cobertura dos referidos danos, decorrentes da 

contratação de danos corporais e legitima a condenação, de forma 

solidária, da seguradora contratada pelos requeridos. Não há falar-se em 

dedução do valor relativo ao Seguro DPVAT, se não se comprovou o 

recebimento do benefício pela autora. Na indenização por dano moral, 

tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 STJ).Os honorários advocatícios, quanto à 

condenação em pensionamento mensal, devem ser fixados em percentual 

sobre a somatória dos valores das prestações vencidas mais um ano das 

vincendas (art. 20, § 5º, do CPC).” (TJMT - Ap 106919/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 08/06/2016) Assim, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a locadora do 

veículo também responde solidariamente por eventual culpa do condutor 

do veículo envolvido no sinistro. Não havendo questões preliminares a 

serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos Pontos Controvertidos De 

acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) quem 

deu causa ao acidente de trânsito; b) se houve culpa exclusiva do autor 

ao transitar transversalmente na via e por não possuir carteira de 

habilitação para condução de veículos; c) se o veículo requerido 

encontrava-se com a sirene e giroflex desligados, caracterizando a culpa 

concorrente; d) se o autor sofreu danos morais e materiais, e seus 

respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, determino a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Desde já indefiro a oitiva das partes 

porquanto suas alegações já foram delineadas na fase postulatória. Por 

fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

15:30 horas. Ressalto que ficam os advogados das partes cientificados 

de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, considerando que as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, ficando elas intimados por meio de seus 

procuradores acerca da solenidade acima designada. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008528-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

DANIELA SEIBEL (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO COSTA ALCARAZ (RÉU)

PATRICIA PEREIRA DE OLIVEIRA ALCARAZ (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

id 15886702, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o 

caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406871 Nr: 15052-28.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFFANI ANTTALIM EZARIO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 325854 Nr: 22237-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA S.A, VGS COMPANY SERVICE, 

ATRAÇÃO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA 

- OAB:22378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568, LILIAN PESSÔA DE MELLO - OAB:161018/RJ, 

RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO PENA 

DOMINGUES - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 384954 Nr: 2008-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAÉRCIO VENDRUSCOLO - 

OAB:6550/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 166.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391340 Nr: 6115-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS 

LTDA, CLEIDE ROSANGELA HETZEL, JOANYR JOSÉ AGOSTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGL TRANSPORTES GUINDASTES E 

LOCAÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, CLEIDE ROSANGEL AHETZEL - OAB:8244 - B, CLEIDI 

ROSANGELA HETZEL - OAB:8244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO NUNES 

RONDÃO FILHO - OAB:8789

 Por meio do presente ato, intimo a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 224.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346559 Nr: 13078-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMAR AUGUSTO BASTOS PARREIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICE APARECIDO ANUNCIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO MONTEIRO 

DE MORAES - OAB:17.413-OAB-MT, MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 8.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo parte a autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça de 

fls 185.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449158 Nr: 11461-24.2016.811.0002

 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: MARISA APARECIDA MELLO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(dias), manifestar-se a respeito de sua ausência na perícia agendada para 

o dia 13/09/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351001 Nr: 16592-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWEET HOME COMERCIO DE MOVEIS 

PLANEJADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL AUGUSTO SOUZA 

MELLO - OAB:16880-E

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 17/08/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

restituição dos mesmos, nos termos da legislação vigente e do art. 1205 

da CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) advogado(a) 

Dr(a).PEDRO DE ALMEIDA PINHEIRO a devolvê-los no prazo de 03(três) 

dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das demais 

penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392063 Nr: 6602-96.2015.811.0002

 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: FRANCISCO PAULO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYMON COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:MT 17.992/O, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leo Catala Jorge - 

OAB:17.525

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informar o local onde o veículo pode ser encontrado a fim de 

viabilizar a realização da perícia, sob pena de preclusão da prova, 

consoante decisão de fl. 243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 539672 Nr: 9733-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE NOBREGA RANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO TEÓFILO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO VALDIR PIRES - 
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OAB:10999-A/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 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.: 440241 Nr: 6904-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANDRO ROSENDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT

 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 88.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002379-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE 

(EXEQUENTE)

CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO ALVES (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

(EXECUTADO)

EDUARDO LUCAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002379-78.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE 

EXECUTADO: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA 

LTDA Vistos etc., A parte executada, devidamente citada, compareceu 

aos autos nos ids. 14310909 e 14310976, oportunidade em que ofereceu 

à penhora 01 (um) Guindaste sobre pneus, marca P&H, modelo T-150, 

acionado com motor diesel Cummins V-B-185 nº 146.300, chassis nº 

2213001-L, com capacidade para 15,0 ton. Com lança telescópica de 26” a 

62” de comprimento, outriggers hidráulicos, cabine, espelhos retrovisores 

laterais, gancho de bola, guincho auxiliar e caixa de gancho com 2 polias, 

de sua propriedade, o qual segunda a executada encontra-se avaliado em 

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Devidamente intimado para se 

manifestar acerca da garantia oferecida pela parte executada, a parte 

exequente aportou petição no id. 15009464, aduzindo que não concorda 

com a penhora do bem indicado pela executada, uma vez que este não 

obedece a ordem prevista no art. 835, do CPC, bem como requereu a 

realização de penhora online e a penhora dos imóveis geradores do 

débito. Pois bem. Dispõe o art. 829, §2º do CPC que “a penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente”. Nesse passo, analisando os documentos apresentados pela 

parte executada, tenho que não há como prosperar a referida pretensão. 

Isso porque, apesar da execução ser feita de forma menos gravosa ao 

devedor (art. 805, do CPC), tal princípio não retira do exequente as 

garantias que lhe são asseguradas pelo ordenamento jurídico para a 

satisfação do crédito. Dessa forma, apesar da ordem legal prevista no art. 

835 do CPC não ser absoluta, havendo a possibilidade do direito do 

exequente ser atendido de forma mais célere não se mostra razoável 

admitir que o credor aceite bem de duvidosa liquidez, pois a execução 

tramita no interesse do credor e não do devedor. No presente caso, o 

executado indicou à penhora 01 (um) Guindaste sobre pneus, marca P&H, 

modelo T-150, acionado com motor diesel Cummins V-B-185 nº 146.300, 

chassis nº 2213001-L, com capacidade para 15,0 ton. Com lança 

telescópica de 26” a 62” de comprimento, outriggers hidráulicos, cabine, 

espelhos retrovisores laterais, gancho de bola, guincho auxiliar e caixa de 

gancho com 2 polias, sendo que a parte exequente alega não haver 

qualquer documento comprovando o seu valor de mercado, bem como 

ressalta que o bem não obedece a ordem elencada no art. 835 do CPC. A 

recusa da exequente está legitimada pela disposição contida no art. 848, 

inciso V do CPC que reconhece o direito do credor de não aceitar a 

indicação de bens de baixa liquidez, aliado ao desrespeito à ordem legal, 

razão pela qual tenho como não idôneo o oferecimento dos bens à 

penhora pela parte executada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL OFERTADO À PENHORA. RECUSA. 

REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. DESRESPEITO DA 

ORDEM LEGAL. RECUSA.1. Da leitura do aresto recorrido, observa-se que 

as circunstâncias da lide levaram o Tribunal de origem a se posicionar no 

sentido exposto no aresto atacado, a fim de que não houvesse prejuízos 

ao credor ou tornasse infrutífera a execução. 2. "A controvérsia sobre a 

não-aceitação pelo credor dos bens oferecidos à penhora, em sede de 

execução fiscal, e a observância de que o processo executivo se dê da 

maneira menos gravosa ao devedor requerem atividade de cognição 

ampla por parte do julgador, com a apreciação percuciente das provas 

carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial por 

força da Súmula n. 7 do STJ"(REsp 346.212/SP, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJU de 20.02.06). 3. Conforme iterativos precedentes desta 

Corte, é admissível a recusa por parte do exequente da nomeação à 

penhora, desde que justificada por qualquer das causas previstas no art. 

656 do CPC - como, no caso vertente, em razão do desrespeito à ordem 

legal. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 

1234139  /  RSAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL2011/0012427-7, Min. Castro Meira, T2 Segunda Turma, 

14.06.2011) Outrossim, antes de apreciar os demais pedidos de penhora 

formulado pela exequente determino que esta aporte aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo. Por fim, indefiro o pedido formulado na 

inicial para incluir todas as demais cotas que vierem a vencer e não forem 

pagas no curso da ação, tendo em vista que tal possibilidade aplica-se 

apenas a tutela de conhecimento, conforme disposto no art. 323 do CPC, 

sendo, portanto inaplicável tal regra ao procedimento de execução de título 

extrajudicial (art. 784, inciso X, do CPC), onde não será prolatada qualquer 

sentença condenatória. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINAIS. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL PRETENSÃO À INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. 

IMPOSSIBILIDADE. A possibilidade de inclusão de parcelas vincendas, 

prevista no art. 323 do CPC/2015, aplica-se apenas à tutela de 

conhecimento, não se harmonizando com a execução de título 

extrajudicial, de cotas condominiais (art. 784, inc. X, do CPC/2015). 

Precedentes da Corte. Consequente confirmação da decisão agravada. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70077972990, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 11/10/2018) Oportunamente 

venham-me os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006250-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

MOTO RACA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006250-19.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA CATARINA DE AQUINO RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que 

a parte autora insistiu na inclusão da Moto Raça Ltda., no polo passivo da 

lide, uma vez que consta um recibo de pagamento assinado pela referida 

empresa no Id. 14273819, bem como requereu a redesignação da 

audiência de conciliação (Id. 15374949). Assim, considerando o evidente 

interesse da parte autora em incluir no polo passivo da demanda a referida 

empresa, determino a inclusão no polo passivo da Moto Raça Ltda., no 

cadastro do sistema. No mais, verifico que a audiência de conciliação 
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restou prejudicada, diante da não citação da parte requerida, conforme 

termo de audiência constante no Id. 15433499. Destarte, diante da 

indicação de novo endereço da requerida, bem como da inclusão no polo 

passivo, designo a audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 

14h:30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a empresa requerida 

Moto Raça Ltda., no endereço declinado na inicial, e a requerida 

Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., no endereço de Id. 

15251381, ambas por correio, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. Consigne-se as 

deliberações contidas na decisão de Id. 14290114 Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004055-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DORIVAN PALMEIRAS BARROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS 

LTDA. (REQUERIDO)

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA (ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004055-95.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

DORIVAN PALMEIRAS BARROS REQUERIDO: CS BRASIL TRANSPORTES 

DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Da 

ilegitimidade passiva Aduz a requerida ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, sob o argumento de que não esteve envolvida 

nos fatos, tendo somente firmado contrato de locação com o Estado de 

Mato Grosso entregando a posse de seu veículo a este. Assim, ressalta 

que inexiste razão para que seja responsabilizada por ato supostamente 

praticado pelo locatário. A parte autora devidamente intimada acerca da 

alegada ilegitimidade manifestou no id. 14851549 pela permanência da 

requerida no polo passivo da demanda. Pois bem, o fato de não estar na 

posse do veículo no momento do acidente não afasta a responsabilidade 

do proprietário do bem, tendo em vista que a locadora do veículo envolvida 

no acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária pelos 

danos decorrentes do sinistro nos termos da Súmula 492 do STF, in 

verbis: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente 

com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do 

carro locado.” Não discrepa desse entendimento, o entendimento 

jurisprudencial dos egrégios tribunais do Rio Grande do Sul e de Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. LOCADORA DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE. 

RESPONSABILIDADE. A locadora de veículos tem legitimidade passiva 

para responder à demanda em decorrência do acidente de trânsito 

envolvendo o seu veiculo. Sumula 492 do STF. Precedentes do STJ. 

Sequer alegada a falta de culpa do motorista do veiculo de propriedade da 

locadora, descabe afastar a sua responsabilidade pelo sinistro. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70074637893, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 07/11/2017) “APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE 

PASSAGEIRO – VEÍCULO LOCADO – MOTORISTA EM HORÁRIO DE 

SOBREAVISO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NULIDADE DE SENTENÇA POR 

AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADAS – 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – 

MINORAÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA – DANOS 

PESSOAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS 

MORAIS E FALTA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA DOS 

DANOS MORAIS – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA 

CORREÇÃO MOENTÁRIA – MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL À 

GENITORA DO “DE CUJUS” – REMUNERAÇÃO COMPROVADA – FIXAÇÃO 

COM BASE NO SALÁRIO AUFERIDO À ÉPOCA DO EVENTO – TERMO 

FINAL DE ACORDO COM EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA – DESCONTO 

DO PERCENTUAL RELATIVO A INSS E IR DO VALOR DA PENSÃO – 

PENSIONAMENTO CIVIL POR ATO ILÍCITO EM CONCOMITÂNCIA COM 

PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE - NATUREZA DIVERSA – 

DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – AFASTADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.(...).No caso de acidente ocorrido 

com veículo locado, tanto o locador quanto o locatário respondem pelos 

danos solidariamente, possuindo ambos legitimidade para estar em juízo. A 

falta, na apólice, de cláusula expressa da exclusão dos danos morais, 

torna possível a cobertura dos referidos danos, decorrentes da 

contratação de danos corporais e legitima a condenação, de forma 

solidária, da seguradora contratada pelos requeridos. Não há falar-se em 

dedução do valor relativo ao Seguro DPVAT, se não se comprovou o 

recebimento do benefício pela autora. Na indenização por dano moral, 

tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do 

evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção monetária, a partir do 

arbitramento (Súmula 362 STJ).Os honorários advocatícios, quanto à 

condenação em pensionamento mensal, devem ser fixados em percentual 

sobre a somatória dos valores das prestações vencidas mais um ano das 

vincendas (art. 20, § 5º, do CPC).” (TJMT - Ap 106919/2015, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/05/2016, Publicado no DJE 08/06/2016) Assim, 

afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a locadora do 

veículo também responde solidariamente por eventual culpa do condutor 

do veículo envolvido no sinistro. Não havendo questões preliminares a 

serem apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o 

processo, passando a sua instrução. Dos Pontos Controvertidos De 

acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) quem 

deu causa ao acidente de trânsito; b) se houve culpa exclusiva do autor 

ao transitar transversalmente na via e por não possuir carteira de 

habilitação para condução de veículos; c) se o veículo requerido 

encontrava-se com a sirene e giroflex desligados, caracterizando a culpa 

concorrente; d) se o autor sofreu danos morais e materiais, e seus 

respectivos valores. Diante da natureza da controvérsia, determino a 

produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (§4º, art. 357, CPC). Desde já indefiro a oitiva das partes 

porquanto suas alegações já foram delineadas na fase postulatória. Por 

fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/11/2018, às 

15:30 horas. Ressalto que ficam os advogados das partes cientificados 

de que cabe a eles o dever de informar ou intimar a testemunha por eles 

arrolada da audiência supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 

455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º 

do art. 455, CPC, cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). Outrossim, considerando que as partes possuem advogados 

constituídos nos autos, ficando elas intimados por meio de seus 

procuradores acerca da solenidade acima designada. Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006134-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUCAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO SOUZA E SILVA (ADVOGADO(A))

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

(EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SANTOS ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA GRANDE 
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(EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006134-13.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA 

EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VARZEA 

GRANDE Vistos, etc. EMBRACE – Empresa Brasil Central de Engenharia 

Ltda. promove os presentes embargos à execução em desfavor de 

Condomínio Edifício Centro empresarial de Várzea Grande - CEVAG, 

alegando a ausência de título executivo, a ausência de documentos que 

comprovem o crédito, a ilegalidade na cobrança de valores diferentes para 

unidades condominiais e excesso de execução. Juntou documentos de 

ids. 14228518 a 14228549. Na decisão de id. 14295964 os embargos 

foram recebidos no efeito suspensivo. Em seguida a embargante requereu 

que fosse decretada a revelia da parte embargada em virtude de não ter 

apresentado impugnação aos embargos, bem como requereu o julgamento 

antecipado da lide (id. 14764287). No id. 14763987 a parte embargada 

apresentou impugnação aos embargos acompanhada de documentos de 

ids. 14764232 a 14765213, alegando que a embargante apesar de alegar 

excesso de execução não apresentou o valor que entende devido, bem 

como alega que a lei não dispõe acerca de qualquer documento para 

caracterizar o título executivo de cotas condominiais, sendo este 

representado pela repartição do orçamento do exercício em cotas para 

cada um dos condôminos. Aduz que o crédito exequente foi aprovado em 

Assembleia Geral onde foi apresentado todos os documentos para 

votação, lavrado em ata e posteriormente registrada no Serviço Notarial e 

disponibilizada aos condomínios. Alega que o valor referente as cotas 

condominiais foram protestados em 22/08/2016, afirma a possibilidade de 

divisão das despesas condominiais proporcionais a fração ideal de cada 

imóvel. Ainda, ressalta que a embargante deixou de apresentar o valor 

que entende devido diante do alegado excesso de execução e ao final 

pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial e 

consequente aplicação de multa por litigância de má-fé. No id. 15206145 a 

embargada alegou que em 15/08/2018 inseriu tempestivamente nos autos 

a impugnação aos embargos à execução acompanhada de documentos, 

porém embora os referidos documentos estivessem disponíveis no 

sistema PJE, não foram juntados ao processo, o que somente foi possível 

após entrar em contato com o setor de informativa do Tribunal de Justiça 

do Estado que constatou a necessidade de alguns procedimentos 

técnicos para “destravar” os arquivos. Assim, afirma que a impugnação e 

documentos foram juntados tempestivamente apesar de constar outra 

data. Por fim a parte embargante apresentou nova manifestação 

ratificando as suas alegações lançadas na inicial (id. 15320707). Os autos 

vieram conclusos. É o necessário. Decido. De entrada, registro que a lide 

em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo 

Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental aportada é suficiente para o meu convencimento. Da revelia O 

embargante requereu a aplicação dos efeitos da revelia à embargada 

tendo em vista a intempestividade da impugnação aos embargos à 

execução. Pois bem, em que pese a alegada intempestividade, no 

presente caso não há como aplicar os efeitos da revelia em desfavor da 

parte embargada. Isso porque, em embargos à execução a apresentação 

intempestiva ou até mesmo a falta da sua apresentação não induz os 

efeitos da revelia, pois o direito da parte exequente/embargada, em tese e 

em regra, encontra-se declarado no título que se pretende executar, 

incumbindo a embargante/executada o ônus de desconstituir tal título. 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 

REVELIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO-CABIMENTO. 

PRECEDENTES. APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DA 

EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]. (STJ - REsp: 738537 SP 2005/0052132-1, 

Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 

07/03/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/08/2006 p. 

524). RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. 

INOCORRÊNCIA. 1. A não impugnação dos embargos do devedor não 

induz os efeitos da revelia, pois que, no processo de execução, 

diferentemente do processo de conhecimento em que se busca a certeza 

do direito vindicado, o direito do credor encontra-se consubstanciado no 

próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, até porque já 

anteriormente comprovado, cabendo, assim, ao embargante-executado o 

ônus quanto à desconstituição da eficácia do título executivo. 2. Recurso 

improvido.” (REsp 601.957/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 

SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 14/11/2005, p. 410). Pelo 

exposto, REJEITO a preliminar. Dessa forma, indefiro o pedido retro. Do 

alegado excesso de execução A embargante aduz que a embargada esta 

movendo ação de execução com excesso de execução, sob o argumento 

de forma genérica de que os valores atualizadas pela embargante não se 

mostram suficientes e que a atualização dos valores é “vacilante”. Pois 

bem, os embargos à execução são processados conforme a inteligência 

dos arts. 914 e seguintes do CPC. Nesse passo, dispõe o art. 917, §3º do 

CPC, que quando alegar que o exequente, em excesso de execução 

pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição 

inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo 

discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, uma vez que a parte 

embargante discorreu de forma genérica e confusa acerca do excesso de 

execução no bojo da lide, sem indicar o valor que entende correto, bem 

como deixou de aportar aos autos planilha de cálculo, cabível é a 

aplicação do disposto no art. 917, §4º, II do CPC, segundo o qual não 

apontado o valor correto, ou não apresentado o demonstrativo, os 

embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, 

mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Nessa 

senda, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero, salientam: “Não indicado o valor correto ou anexado o 

demonstrativo de cálculo, os embargos à execução serão liminarmente 

rejeitados, se este for o único fundamento, ou nos demais casos, esse 

fundamento não será examinado (art. 917, §4º, CPC). Não basta afirmação 

genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de 

valor que entende adequado, protestando-se pela prova final do quantum 

efetivamente devido. Isso porque o objetivo do art. 917, §3º, CPC, está 

justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a 

utilização dos embargos à execução como meio de simples protelação do 

pagamento da quantia devida. Ao apontar a quantia que entende devida, 

esse valor torna-se incontroverso e a execução deve prosseguir 

imediatamente para satisfação dessa quantia.” Dessa forma, ausente o 

demonstrativo de cálculo, registro que a demanda processar-se-á, sem a 

apreciação do alegado excesso de execução, consoante previsão do art. 

917, § 4º, II, CPC. Do título executivo e sua validade Alega a embargante a 

ausência de título executivo na ação de execução de título extrajudicial 

proposta pela embargada, pois esta foi instruída apenas com a convenção 

de condomínio, ata de nomeação da síndica, procuração, certidões de 

registro de imóveis, escrituras públicas de venda e compra, planilhas, 

instrumentos de protesto, cartão de CNPJ e guia de custas judiciais. 

Afirma que o crédito condominial só é título executivo se estiver 

acompanhado da documentação que o comprove, sendo que as planilhas 

de débito não se mostram idôneas para justificar os valores cobrados. 

Ainda, se insurge quanto a cobrança de valores diferentes para cada 

imóvel. Pois bem. O novo Código de Processo Civil passou a considerar 

como título executivo extrajudicial o crédito referente às cotas 

condominiais inadimplidas, nos seguintes termos: “Art. 784. São títulos 

executivos extrajudiciais: (...) X – o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; (...)” Dessa forma da análise da ação de 

execução de título extrajudicial proposta pela embargada verifico que está 

adequadamente instruída com a convenção de condomínio, ata de 

assembleia, demonstrativo do débito, instrumento de protesto, matrículas 

dos imóveis e escritura pública indicando a propriedade destes (ids. 

12448351, 12448389, 12448429, 12448466, 12448494, 12448560, 

12448587, 12448616, 12448689, 12448706 e 12448735). No presente 

caso, é necessário ressaltar que a norma processual apenas refere que o 

crédito tem que ter base em convenção anterior ou aprovadas em 

assembleia geral, o que significa que a obrigação deverá ter uma origem 

contratualmente prevista pelos condôminos. E, assim, não se exige 

assembleia respectiva para cada despesa cobrada, mês a mês, ou rubrica 

por rubrica, porém simples previsão anterior a constituição do débito. 

Portanto, a parte embargada juntou aos autos da ação executiva cópia de 

assembleia que demonstra a origem da dívida. Soma-se a isso o fato de 

que da análise dos e-mails trocados entre as partes verifica-se que a 

embargante buscou a composição amigável relativo aos débitos cobrados, 

conforme se observa nos ids. 14764368, 14764446, 1464705, 14764793 e 
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14764935. Assim, observa-se parte embargante tinha pelo conhecimento 

acerca do débito que se encontra em aberto. Enfim, diante dos 

documentos que instruem o feito há liquidez, certeza e exigibilidade 

necessárias capaz de amparar o título executado. No que diz respeito a 

alegação da impossibilidade de cobrança de valores distintos para 

unidades existentes no mesmo empreendimento, verifico inexistir qualquer 

ilegalidade. Isso porque, tanto o art. 12, §1º da Lei 4.591/64, quanto o art. 

1.336, inciso I, do Código Civil, dispõem de forma expressa que a 

possibilidade da cobrança das taxas condominiais pode se dar de forma 

proporcional à fração de cada unidade autônoma, in verbis: “Art. 12. Cada 

condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos 

prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio. § 

1º Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no 

rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade. (Lei 

4.591/64).” “Art. 1.336. São deveres do condômino: I - contribuir para as 

despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo 

disposição em contrário na convenção; (Código Civil)”. Portanto, 

considerando que o cálculo da taxa condominial na proporção das frações 

ideais de cada unidade foi estabelecido no art. 06, alínea “o” da 

Convenção de Condomínio (id. 12448351 – página 03), resta, portanto 

legitima a aludida cobrança. Nesse sentido: “TAXA CONDOMINIAL. 

DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

RATEIO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DOS IMÓVEIS. CONVENÇÃO 

CONDOMINIAL. LEGALIDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos do art. 

1.336, inciso I, do Código Civil, é dever do condômino "contribuir para as 

despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo 

disposição em contrário da convenção". 2. Consoante a jurisprudência 

desta Corte, é obrigatória a observância do critério de rateio das 

despesas condominiais expressamente previsto na respectiva convenção 

do condomínio, especialmente quando o critério eleito é justamente aquele 

previsto como regra geral para as hipóteses em que ausente tal 

estipulação. 3. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta 

Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo regimental 

não provido".” (AgRg no AREsp 583.848/MG, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 

06/08/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE 

CONVENÇÃO CONDOMINIAL - DESPESAS CONDOMINIAIS - RATEIO NA 

PROPORÇÃO IDEAL DOS IMÓVEIS - PREVISÃO LEGAL E CONDOMINIAL - 

COBRANÇA DEVIDA. - Conforme exposto no art. 1.336, inc. I, do Código 

Civil, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na 

proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da 

convenção. - É obrigatório o rateio das despesas condominiais previsto na 

Convenção e no Regimento Interno do edifício, especialmente quando o 

critério pactuado é aquele previsto em Lei. - Recurso não provido”.( 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.068380-6/001 - DES. AMORIM SIQUEIRA - 

RELATOR - DJ 11/10/2016.) Por fim, quanto ao pedido de condenação da 

embargante por litigância de má-fé combatida pela parte embargada, a 

aplicação dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de 

alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

além da exigência de comprovação do dano processual, não se 

vislumbrando nos presentes autos nenhum comportamento das partes 

passível de assimilar-se às condutas tipificadas, não restando ferido o 

princípio da probidade processual, concluindo-se que a parte embargante 

apenas exerce seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV 

da CF/88. Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos 

embargos à execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

771, paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo 

Civil. Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

ante a natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do 

zelo dos trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do 

tempo despendido (CPC - §8º, art. 85). Transitado em julgado, translade-se 

cópia da presente para os autos em associados (Processo n. 

1002379-78.2018.8.11.0002). Oportunamente, arquivem-se os autos 

mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTAVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008664-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FERNANDES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008664-87.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que parte autora pugna 

pelo benefício da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio 

instruída com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, 

e na procuração outorgada assinada pela parte não possui cláusula 

específica para assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 

99, § 4º, e art. 105, caput, ambos do NCPC. Ante o exposto, intime-se 

parte autora para emendar a inicial, juntando nos autos cópia dos 

documentos pessoais, bem como juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de não ser deferido o benefício da gratuidade 

da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 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, NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008522-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (IMPUGNANTE)

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REPRESENTADO)

SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE BARINI NESPOLI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008522-83.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se da Impugnação Contra à Relação De Credores 

interposta pela recuperanda TERRA NOVA AGROINDÚSTRIA LTDA por 

dependência aos autos da recuperação judicial (Autos N.º 

1002774-70.2018.8.11.0002), em face do credor BANCO DAYCOVAL, 

conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005. Assim, 

intime-se parte adversa para, no prazo de 05 (cinco) dias, 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, 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. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006284-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALBERTO LUVISON (ADVOGADO(A))

IVONETE DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADÃO ENEDINO DE MORAES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão de 

citação negativa apresentada nos autos. Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1008424-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA M. DE BARROS & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOMY DA SILVA ANGELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008424-98.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários previstos no artigo 319 do NCPC, uma vez 

que a parte deixou de informar o endereço eletrônico de ambas as partes, 

ademais a parte autora requer pelos benefícios da justiça gratuita, todavia 

não comprovou sua hipossuficiência financeira, conforme determina o 

artigo 319, II, CPC. Sendo assim, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial providenciando o endereço eletrônico das partes, bem como trazer 

aos autos comprovação da sua situação financeira precária, OU, 

conforme for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 321 e 290, do NCPC c/c 456, §1º, da CNGC). 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007003-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO SOARES DE MORAES (ADVOGADO(A))

ALBERTO RODRIGO COELHO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOTEL - HOTELS & RESORTS S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007003-73.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes. Ademais, o autor 

requer pelos benefícios da justiça gratuita, todavia não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, tampouco informou sua profissão em sua 

qualificação, conforme determina o artigo 319, II, CPC. Ante o exposto, 

intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

informando o endereço eletrônico das partes e informar sua profissão e 

trazer aos autos comprovação da sua situação financeira precária, OU, 

conforme for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e taxa 

judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos imediatamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 03 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006931-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE PROENCA ALVES CHAGAS (AUTOR(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006931-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das requeridas. Ademais, 

constato ainda que a requerente pugna pelo benefício da justiça gratuita, 

contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98, do NCPC. Conforme o 

disposto: “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.”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária 

gratuita através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme 

previsto no §3º do artigo 98, do NCPC. De outra parte, verifica-se que a 

parte exequente é técnico financeiro, o que não subentende situação 

miserável. No presente caso, caberia a requerente comprovar a 

hipossuficiência, ora alegada, porém não há nos autos dados que 

comprovem a sua renda, tampouco as despesas extraordinárias, que 

possam comprometer o sustento da autora, o que poderia demonstrar a 

impossibilidade em arcar com as despesas processuais. No entanto, 

segundo o Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do NCPC). Desse modo, deverá a autora demonstrar sua a 

insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, 

por meio de documentos idôneos. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, informando o 

endereço eletrônico das requeridas e comprovar sua situação financeira 

precária, OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas 

judiciais e taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, 

ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006923-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Raphael Naves Dias (ADVOGADO(A))

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

BALUAL SERVICOS E VIAGENS EIRELI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARSERGIO LUCIO PITERI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006923-12.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam os autos conclusos. Várzea Grande/MT, 03 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008219-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (EXEQUENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008219-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, não foram recolhido os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam os autos conclusos. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004749-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

N. Z. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA EVELIN ZAUZA OAB - 956.495.491-68 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)
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ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentação dos Memoriais Finais. 

Prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000395-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PESSI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO PESSI (REQUERIDO)

MARCELO TONDELLI PESSI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão de 

citação negativa apresentada nos autos. Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007115-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

ENCOSTA SUPERIOR DO NORDESTE RS - SICREDI NORDESTE RS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO JOSE GONCALVES RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco )dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça, para o devido cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006158-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA PARREIRA DE OLIVEIRA DE SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006158-41.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereço eletrônico requeridos. Ademais, constato 

que o valor atribuído à causa não está adequado. Isso porque, nos termos 

do inciso II do art. 292, do CPC, o valor da causa nas ações que tiver por 

objeto a resolução, resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do 

ato ou da sua parte controvertida. No caso, o autor pretende a rescisão 

de contrato de compra e venda de maquinário cujo valor total é de 

R$586.200,00, de modo que este deve ser o valor da causa. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos da parte ré, 

caso possua. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, conforme disposto no 

artigo 292, II, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos IMEDIATAMENTE conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Várzea Grande/MT, 02 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007096-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN SILVA COSTA (ADVOGADO(A))

WASHINGTON CLEIO DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

RODRIGO ALVARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CLAUDINO DOS SANTOS FILHOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA DO NORTE LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão de 

citação negativa apresentada nos autos. Prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005148-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS (ADVOGADO(A))

CACIA APARECIDA SCHIER DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005148-59.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, tem-se que a demanda carece de elementos 

essenciais para sua apreciação. Logo, em atenção ao artigo 321, do 

NCPC, o qual dispõe que em caso de emenda incumbe à magistrada indicar 

com precisão o que deve ser corrigido ou completado, faço os seguintes 

apontamentos. Verifica-se no rol dos pedidos da petição inicial que autora 

pleiteia pelo pagamento da indenização no montante de R$20.000,00 (vinte 

mil reais), e a restituição do valor de R$277,00 (duzentos setenta sete 

reais). No entanto, a autora não indicou quais débitos pretendem a 

inexistência, formulando pedido genérico. Ademais, tem-se que o valor da 

causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, portanto 

este deverá ser equiparado aos valores que pretendem a declaração de 

inexistências, somados com pedido do valor de restituição e da 

condenação do dano moral objeto dos autos, nos termos do artigo 292, 

inciso II, do NCPC. Constato ainda, que a exordial não cumpriu todos os 

requisitos do art. 319 do NCPC, pois não informa o endereço eletrônico da 

parte autora. Sendo assim, determino a intimação da parte autora para 

emendar à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), nos seguintes termos: 1. 

Adequar a demanda ao Novo Código de Processo Civil, observando o 

procedimento adequado da medida que pretender e os requisitos 

essenciais da inicial previstos no art. 319 do NCPC; 2. Atualizar o valor 

atribuído à causa. 3. Informar o endereço eletrônico da parte. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007747-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR CARNEIRO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco )dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça, para o devido cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008358-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS ROBERTO ROCHA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008346-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TAISY NAYRA SILVA REIS GAMBIN (EXECUTADO)

LEOCIR JUNIOR GAMBIN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008345-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MEIRA MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002278-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI (ADVOGADO(A))

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANE SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

GILBERTO SALENGUE MARTINS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por intermédio de seu patrono, para que no 

prazo de 5 (cinco )dias, comprove nos autos o deposito do valor da 

diligência do Sr.Oficial de Justiça, para o devido cumprimento da Carta 

Precatória.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008322-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR WIECZOREK (AUTOR(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON VARELLA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009203-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO (ADVOGADO(A))

ISABELLA CAMPOS BUSARELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (RÉU)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1009203-53.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, 

seja ele: o endereço eletrônico das partes. Verifica-se que, a parte autora 

atribuiu ao valor da causa à importância de R R$23.850,00(vinte e três mil 

e oitocentos e cinquenta reais), contudo, da análise dos pedidos, constato 

que fora requerido a inexistência do débito, mais não especificou nos 

pedidos o valor. E, segundo inteligência do art. 292, VI, do CPC, 292. “O 

valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) 

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles;” Pois bem. Por tratar-se de pedidos 

cumulativos, o valor atribuído à causa deve corresponder ao pedido de 

inexigibilidade do débito objeto da lide, somado com o montante pleiteado 

pela indenização de danos morais. Ademais, verifica-se que a autora não 

assinou a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, do 

NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Informar nos autos o 

endereço eletrônico da parte ré, conforme disposto no art. 319, II, do 

NCPC. 2. Regularizar o valor atribuído à causa. 3. Juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 10 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008409-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEIXOTO GALVAO (REQUERENTE)

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELLE BALBUENA ZANRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008409-32.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que não foi determinado o 

valor do pedido de indenização por danos morais, o que na vigência do 

Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor na sua 

petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento pecuniário do 

dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor formular pedido 

genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento mínimo. Neste 

sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Ante 

o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando 

a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia requerida à título de 

indenização por danos morais, e em consequência, atualizar o valor 

atribuído à causa. Por fim, defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 10 de outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008660-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA (ADVOGADO(A))

SUZETH NASCIMENTO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. CLARO DA SILVA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008660-50.2018.8.11.0002 

Vistos. Verifica-se que, a autora pugna pelo benefício da justiça gratuita, 

contudo no que concerne aos parâmetros para a concessão do benefício 

da gratuidade judiciária, é indispensável a demonstração da efetiva 

necessidade de que trata o caput do art. 98, do NCPC. Conforme o 

disposto: “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.”, fazendo jus, neste caso, ao benefício da assistência judiciária 

gratuita através de mera declaração de sua hipossuficiência, conforme 

previsto no §3º do artigo 98, do NCPC. De outra parte, verifica-se que a 

parte autora possui nível superior completo, atua na profissão de 

Administradora, o que não subentende situação miserável. No presente 

caso, caberia a autora comprovar a hipossuficiência, ora alegada, porém 

não há nos autos dados que comprovem a sua renda, tampouco as 

despesas extraordinárias, que possam comprometer o sustento da autora, 

o que poderia demonstrar a impossibilidade em arcar com as despesas 

processuais. Conforme a jurisprudência pátria, não se presume 

miserabilidade: “JUSTIÇA GRATUITA. REQUERENTE DO BENEFÍCIO QUE 

TEM PROFISSÃO DE NÍVEL SUPERIOR. FATO BASTANTE PARA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 502 de 551



AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA 

AFIRMADA. DENEGAÇÃO. APELAÇÃO DENEGADA” (“TJSP - APL 

57349420088260019 SP 0005734-94.2008.8.26.0019. RELATOR(A): 

SEBASTIÃO FLÁVIO. JULGAMENTO: 23/11/2011. ÓRGÃO JULGADOR: 25ª 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PUBLICAÇÃO: 02/12/2011). (Grifei). No 

entanto, segundo o Novo Código de Processo Civil (artigos 98 à 102): “o 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, 

§2º, do NCPC). Sendo assim, intime-se a autora para que traga aos autos 

comprovação da sua situação financeira precária, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a parte autora 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, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de outubro de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000842-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESUE MEIRELES GONCALVES (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000842-81.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhados os autos para a Conciliadora Judicial não se 

obteve êxito na realização de acordo em razão da ausência da parte 

autora (Id. Doc. 7320059 – Pág. 1). De tal modo, à vista da ausência 

injustificada da autora na audiência de conciliação, com fulcro art. 334, 

§8º, do CPC, comino o pagamento de multa no 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. Dito isso, passo 

ao saneamento do feito. A requerida suscitou as seguintes preliminares: 1 

– Da Necessidade de Realização de Pedido Administrativo – Da Falta de 

Interesse Processual – Necessidade/Adequação – Da Nova Prientação do 

STJ 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. Pois bem. Em que pese esta magistrada ter 

proferido decisões em que reconhecia que o fato de o requerente não ter 

ingressado na via administrativa não era condição para o acesso ao poder 

judiciário, recentemente, o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão 

monocrática no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de 

requerimento administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência 

de interesse de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado:“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.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) 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. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automotor. Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pela requerida. Para 

tanto, nomeio o Dr. Ernani da Silva Lara Neto, médico perito, com e-mail 

para contato: ernanicastrillon@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. Doc. 

6830164 – Pág. 21/22. Intime-se o requerente 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 advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, 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 
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pessoal da parte requerente, 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/MT, 01 de outubro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009098-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIZ ANTONIO FIDELIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008788-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ZENAIDE DE ARCANJO (EXECUTADO)

JONATHAN DE ARCANJO LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008788-70.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, determino, venha a parte autora, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou 

demonstrar documentalmente a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da 

CNGC/MT. Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

providenciando o recolhimento de custas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (art. 321,parágrafo único, e 700, §4º, 

ambos do CPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande/MT, 05 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008869-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO DE MELO GUERREIRO (ADVOGADO(A))

AGRO COMERCIAL BELLA VISTA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008630-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO(A))

MUTUM AGRO PECUARIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002043-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002043-45.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Encaminhado os autos ao Centro Judiciário não se obteve êxito 

em razão da ausência da parte autora (Id. 4858513 – Pág. 01). De tal 

modo, à vista da ausência injustificada da autora na audiência de 

conciliação, com fulcro art. 334, §8º, do CPC, comino o pagamento de 

multa no 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. Destarte, passo ao saneamento do feito. A requerida 

suscitou as seguintes preliminares: 1 – Do Requerimento Administrativo 

Perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais – Ausência de Interesse de 

Agir. Sustenta a requerida que a parte autora acostou nos autos 

requerimento administrativo e que o mesmo encontra-se precário. Pois 

bem. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o fato de o autor não ter ingressado na via administrativa 

não era condição para o acesso ao poder judiciário, recentemente, o 

Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática no RE 

938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento administrativo 

ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse de agir, in 

verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO 

GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 631.240. TEMA Nº 

350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, 

manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra 

acórdão que assentou, verbis:“AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. NECESSIDADE DE 

EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. CARÊNCIA DA AÇÃO. 

INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. 

DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não deve 

intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 
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art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1 -A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) 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. Assim, deixo de 

acolher a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito. 2 – 

Inépcia – Fatos Narrados não decorrem logicamente a conclusão dos 

fatos. Aduz que, na exordial consta que o acidente ocorreu em 

29/07/2013, contudo a documentação juntada aos autos, inclusive o 

Boletim de Ocorrência, refere-se a acidente de trânsito na data de 

29/02/2016. Arguiu que, a incoerência apontada a impede de realizar a 

defesa de forma adequada motivo pelo qual requer a extinção do feito sem 

julgamento do mérito. No caso, razão assiste à requerida quanto à 

divergência entre a data constante nos documentos do acidente e a data 

mencionada na exordial, o que foi devidamente impugnado pelo 

requerente, nem como retifica a data do sinistro. Todavia, é notório que a 

diferença nas datas trata-se de erro material, o que não dificulta ou 

impossibilita a defesa por parte da ré, tanto assim que apresentou 

contestação refutando os fatos constantes na exordial, de forma que 

deve ser considerada como a data do sinistro a constante na 

documentação apresentada, qual seja, 29/02/2016. Assim, deixo de 

acolher a preliminar. 3- Alteração do Polo Passivo para a Seguradora 

Líder. 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. 3 - Comprovante de Residência em 

nome de Terceiro. 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, conforme disposto na Súmula 540 STJ “Na ação de cobrança do 

seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do 

seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”, conforme 

consta nos autos o endereço do réu é deste Município de Várzea Grande, 

o que por si só, fixa a competência desta Comarca. Ante o exposto, rejeito 

as preliminares arguidas pela parte requerida. Declaro o feito saneado. 

Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez permanente, total 

ou parcial, decorrente de acidente automotor. 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. Para tanto, NOMEIO para 

os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, com 

e-mail para contato: joao_bacan@yahoo.com.br, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo o mesmo ser intimado da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). FIXO, ainda, 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. 4943893 pag. 24 e 25. 

Intime-se o requerente 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 advogado da parte requerente 

fica instado a contribuir com o resultado do processo, no sentido de 

também buscar a comunicação da parte requerente, 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 requerente, 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 
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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,01 de 

outubro de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005912-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA NATO (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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005912-45.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Verifica-se que, a parte autora informa o descumprimento da 

liminar concedida, uma vez que a parte requerida não procedeu a 

exclusão dos dados do demandante dos órgãos de proteção ao crédito. É 

cediço que, o descumprimento de medida liminar enseja a majoração da 

multa arbitrada como forma de coibir a parte demandada ao cumprimento 

da deliberação judicial. Nesse sentido o E. TJMT dispõe: “[...] MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA QUE AUTORIZA NOVA TROCA DE VEÍCULO – 

PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 273, I, CPC – 

MAJORAÇÃO DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – 

AGRAVO DESPROVIDO. A presença da verossimilhança da alegação, 

atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar 

presentes para a concessão de tutela antecipada. Sendo constatada a 

presença dos requisitos ensejadores, deve ser mantida a decisão que 

deferiu medida liminar. Nas ações que advém obrigação de fazer, a 

majoração do quantum a título de astreinte não é excessivo quando se 

mostra apto a coibir novo descumprimento da ordem.” (AI 51660/2012, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 25/07/2012, Publicado no DJE 09/08/2012)(Sem destaques no 

original). DEFIRO o pedido de revigoramento da liminar para determinar que 

a parte requerida, em 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a decisão que 

concedeu a tutela pretendida, retirando e se abstendo de incluir os dados 

da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no que concerne à 

unidade consumidora n. 6/1170177-8, sob pena de majoração da multa 

diária para R$500,00 (quinhentos reais). Aguarde-se o decurso de prazo 

para a parte autora impugnar à contestação. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 09 de outubro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010191-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY AUXILIADORA IBANEZ MUNIZ (REQUERENTE)

ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1010191-54.2018.8.11.0041 

Vistos, etc. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “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.” Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: 1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme o 

jurisprudência supramencionada. Dessa forma, não estando configurada a 

formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte 

requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 dias, 

emendar o pedido inicial, trazendo para os autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito, consignando 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 no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, defiro ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Várzea Grande, 30 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002003-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

ANTONIA ARAUJO CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002003-29.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C 

Danos Morais proposta por ANTONIA ARAUJO CAMARGO em desfavor 

de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos fatos e 

fundamentos da exordial. Aportou se aos autos no id 13478882 – Págs. 

1/4 onde o requerente acostou pedido incidental com tutela de urgência, 
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para que a requerida, exclua seu nome dos órgãos de Proteção ao Credito 

e ao SERASA, do debito no valor de R$4.138,16 (quatro mil cento e trinta e 

oito reais e dezesseis centavos) objeto da presente lide. Vieram os autos 

conclusos. É cumpre relatar. Fundamento e Decido. Diante das novas 

alterações advindas com o Novo Código de Processo Civil, imperioso 

grafar que a tutela provisória fundamentar-se-á em urgência ou evidência. 

A tutela de urgência poderá ser concedida, liminarmente, ou incidental, 

quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco 

ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos, do 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. §1º. Para a 

concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir 

caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra 

parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte 

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2º. A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No 

caso em apreço, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência incidental, uma vez que 

restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação, bem como a probabilidade do direito, sendo 

incontestável a existência de prejuízo a autora, pois, pois encontra-se com 

o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (Id n. 13478989 – 

pág. 1), considerando que as partes estão discutindo a cerca da 

inexistência ou não do debito, para que não cause prejuízos a parte autora 

até o deslinde final da presente demanda, a medida pretendida deve ser 

deferida. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL 

DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 303, do CPC, para determinar que a 

Requerida proceda à exclusão imediata do nome do Requerente junto aos 

cadastros de inadimplentes SPC e SERASA, até o deslinde final dessa 

demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento, até Após remeta-se os autos conclusos para analise 

dos pedidos pendentes. Intime-se. Cumpra-se. Com as providencias 

necessárias. Várzea Grande/MT, 01 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007385-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO (ADVOGADO(A))

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE FREITAS (AUTOR(A))

BENEDITO BARBOSA (AUTOR(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1007385-66.2018.8.11.0002 Vistos, etc. 

Luciana de Freitas e Benedito Barbosa propuseram a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

com pedido liminar em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, alegam em síntese que, receberam em sua residência uma 

carta da requerida, informando que a Unidade Consumidora nº 

6/413284-1, apresentava anormalidades, e, assim foram surpreendidos 

com a emissão da fatura no valor de R$8.698,93 (oito mil e seiscentos 

noventa e oito reais e noventa três centavos), que não corresponde ao 

real consumo da unidade consumidora instalada em sua residência, o que 

lhe motivou a promover reclamação junto ao PROCON. Nestes termos 

requer, seja concedida a tutela antecipada para que a requerida se 

abstenha de inserir o nome dos autores no SERASA e de interromper o 

fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 6/413284-1. 

No Id. 15153169 determinada a emenda da inicial, da qual os autores se 

manifestaram no Id. 15307788. DECIDO. Acolho a emenda da inicial 

constante no id. 15307788, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015 DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como os autores comprovar que a cobrança recebida é 

devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência 

cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. No presente caso, verifica-se que o 

primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos anexados à inicial, 

aos quais se aliam ao questionamento da fatura com vencimento em 

30/07/2018, no valor de R$8.698,93 (oito mil e seiscentos noventa e oito 

reais e noventa três centavos), constante no Id. 14803048, decorrente de 

uma recuperação de consumo, em razão da constatação de anormalidade 

apurada na UC de titularidade da autora, conforme carta ao cliente 

colacionada no Id. 14803044. Ademais, tratando-se de lide que tem por 

base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não faturado, 

tenho como descabido exigir dos autores, de modo que a incumbência de 

comprovar o erro do medidor, a culpa e a origem do débito, nestes casos, 

é exclusiva da requerida. Tampouco há que se por em dúvida a presença 

do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora caso a cobrança da fatura questionada persista, por consistir em 

uma forma de levar os autores ao pagamento de débito que entende 

indevido. De qualquer forma, caso a parte autora não efetue o pagamento 

estará sujeita a eventual suspensão do fornecimento de energia, bem este 

essencial à vida, à saúde, ao bem estar e à própria dignidade da pessoa 

humana, cujo fornecimento deve ser contínuo, muito mais quando a dívida 

é questionada em juízo. Não obstante, entendo que a medida aqui deferida 

em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento, pois se não for vencedora a tese 

jurídica esboçada na petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas 

necessárias para recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido 

de tutela de urgência formulado na exordial, para determinar que a 

empresa ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica 

na Unidade Consumidora de nº 6/413284-1, em razão do débito em 

discussão, objeto do litígio, bem como se abstenha de incluir os dados da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no art. 537, do Código 

de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. No impulso, diante do 

interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23/11/2018, às 16h00min, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 
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art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Por fim, considerando que a parte autora possui idade 

superior a 60 (sessenta) anos, o art. 71 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso) lhe assegura a prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais. Dessa 

forma, procedam-se as devidas anotações nos registros dos autos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 11 de outubro 

de 2018. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008970-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BURGUES CENTRO AUTOMOTIVO PNEUS E RODAS EIRELI (REQUERENTE)

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008970-56.2018.8.11.0002. Vistos. 

Inicialmente, tem-se que a demanda carece de alguns elementos 

essenciais para sua apreciação. Logo, em atenção ao artigo 321, do CPC, 

o qual dispõe que em caso de emenda incumbe ao magistrado indicar com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado, faço os seguintes 

apontamentos. Primeiramente, urge frisar que a parte autora ingressou 

com o presente pedido de Tutela Provisória de Urgência, portanto cabe à 

parte autora identificar o seu pedido dispondo nos autos se a ação 

pretendida se trata de uma Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

(artigos 303 a 304, do CPC) ou de uma Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente (artigos 305 a 310 do CPC), bem como indicar o pedido de 

tutela final. A parte autora não indicou qual o pedido de tutela final, 

limitando-se requerer a concessão da tutela de urgência antecipatória sem 

informar dados essenciais para que se possa ter compreensão da 

controvérsia em sede de juízo sumário. (artigo 303, do CPC). Destaca-se 

que, incumbe à parte demandante fundamentar adequadamente o seu 

pedido, haja vista a peculiaridade do rito de cada uma das tutelas de 

caráter antecedente, as quais possuem prazos diferentes para 

apresentação da lide principal. Também, não consta nos autos os atos 

constitutivos da empresa, consistente no contrato social atualizado da 

requerente, documento essencial para se conferir a sua representação. 

Sendo assim, determino que a autora promova a emenda da inicial, 

trazendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e indique o 

teor do pedido da tutela final, conforme explicitado acima, bem como juntar 

os atos constitutivos da empresa (contrato social atualizado), sob pena de 

indeferimento da tutela e extinção do feito sem resolução de mérito (artigo 

303, §6º, do CPC). Prazo 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande-MT, 17 de outubro de 2018. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008921-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL CAMARGO GAZOLA (AUTOR(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº 1008921-15.2018.8.11.0002 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que parte autora pugna pelo benefício 

da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência assinada pelo demandante, e na 

procuração outorgada pela parte não possui cláusula específica para 

assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e art. 

105, caput, ambos do NCPC. Ante o exposto, intime-se parte autora para 

emendar a inicial, juntando nos autos cópia dos documentos pessoais, 

bem como juntar declaração de hipossuficiência devidamente assinada, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC), sob pena 

de não ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. Decorrido o 

prazo sem manifestação, intime-se a 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, NCPC). 

Após, certifique-se o necessário, e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 17 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007538-36.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ELENIR JANETE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1007538-36.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL Parte Autora: ELENIR JANETE DA 

SILVA OLIVEIRA Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Data e horário: terça-feira, 09 de outubro de 2018, 14h30. 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote Parte Autora: Elenir 

Janete da Silva Oliveira Advogada: Déborah M. Martins Ferreira da Cruz – 

OAB/MT 13.672 OCORRÊNCIAS Aberta audiência, verificou-se o 

comparecimento dos acima mencionados e a ausência das testemunhas 

da parte autora, motivo pelo qual sua patrona pugnou pela redesignação 

das testemunhas. DELIBERAÇÕES A seguir pelo MM. Juiz foi dito o 

seguinte: Ante a ausência das testemunhas da parte autora, redesigno 

audiência para o dia 07 de novembro de 2018, às 15:45 horas, devendo 

as testemunhas comparecerem na audiência de instrução e julgamento 

independentemente de intimação. Intime-se o Requerido acerca desta 

decisão. Cumpra-se. Saindo os presentes intimados. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, , Naiara G. Argentino Silva, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de 

Direito Parte Autora: Elenir Janete da Silva Oliveira Advogada: Déborah M. 

Martins Ferreira da Cruz – OAB/MT 13.672

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1007722-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

LILIAN CALDAS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 
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do Processo: 1007722-89.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE HIBRIDA Parte Autora: CLARICE LEITE DE 

ARRUDA Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Data e horário: terça-feira, 09 de outubro de 2018, 15h30. PRESENTES 

Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote Parte Autora: Clarice Leite de 

Arruda OCORRÊNCIAS Aberta audiência, verificou-se o comparecimento 

dos acima mencionados. DELIBERAÇÕES A seguir pelo MM. Juiz foi dito o 

seguinte: Tendo em vista a impossibilidade da patrona da autora estar 

presente na audiência, devido problemas de saúde, redesigno audiência 

para o dia 07 de novembro de 2018, às 15:45 horas, devendo a serventia 

expedir o necessário para a intimação das partes ausentes. Cumpra-se. 

Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, , 

Naiara G. Argentino Silva, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito Parte Autora: 

Clarice Leite de Arruda Testemunha: Angela da Silva

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 101867 Nr: 10856-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DA CUNHA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Rita da Cunha França, em que 

suscita excesso de execução no valor de R$ 10.618,85, no tocante ao 

termo inicial e final, sendo correto o período de 01/01/2007 (data da 

citação) a 03/11/2008 (data anterior à data do início do pagamento), bem 

como foi aplicado indevidamente o regime de atualização monetária e juros 

moratórios incidentes sobre as condenações judiciais.

A parte impugnada rebateu a tese defensiva.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, que deve ser considerado como termo inicial e final o 

período de 01/01/2007 (data da citação) a 03/11/2008 (data anterior à data 

do início do pagamento).

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 290334 Nr: 9947-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES JOSE DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Euclides José de Matos, em 

que suscita excesso de execução no valor de R$ 11.422,72, no tocante a 

falta de dedução de valores recebidos administrativamente.

A parte impugnada deixou decorrer o prazo sem manifestação.

Feito o registro. O cálculo exequendo deve ser corrigido, considerando a 

seguinte sistemática sobre os juros de mora e atualização monetária: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Anoto, por oportuno, que deve ser considerado como termo inicial a data 

de 07/02/2012 (data da cessação do benefício de auxílio- doença), 

devendo, ainda, ser deduzido todos os valores pagos administrativamente.

Posto isso, acolho, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, 

para determinar que seja paga a presente execução calculando nos 

moldes do comando ora proferido. A parte Impugnada, ora credora 

deverá, pois, apresentar novo cálculo nos termos desta decisão. Sobre os 

cálculos diga a parte Executada. Sem sucumbência, por se tratar de mero 

incidente processual.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e expeça-se RPV ou 

Precatório, conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários 

contratuais nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos 

autos, com as cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor 

(RPV), dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 

dois meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335084 Nr: 3579-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALIXTO GONÇALO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.(...)P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 258415 Nr: 16442-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFINA LEITE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.(...)P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242215 Nr: 3480-51.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GREGORIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.(...)P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262735 Nr: 1457-98.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA AZELIAS FONTES, ANADIR 

MARQUES DA SILVA, JOSÉ CANUTO FONTES, ALAIR ANTONIA FONTES 

LEITE, OZELIO FONTES, CARMEM MARQUES DE SOUZA, ARICE 

MARQUES DE FONTES, GONÇALO FONTES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.(...)P.R.I. 

Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250758 Nr: 10079-06.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249556 Nr: 9104-81.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 
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aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 242220 Nr: 3449-31.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 248805 Nr: 8389-39.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249534 Nr: 9102-14.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 
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despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250784 Nr: 10111-11.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a pagar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data da propositura da 

ação, observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais 

parcelas pagas, em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se 

tornou devida, com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a 

despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no percentual 

mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser apurado em 

liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, §3º, I a V). 

Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as prestações 

vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita a 

remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I do CPC. 

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 262289 Nr: 1067-31.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI DOS SANTOS OSLEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulado pela 

parte Autora, a fim de condenar a Autarquia Ré a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, e a pensão por morte, no valor 

de um salário mínimo vigente em cada competência, retroativamente à data 

do ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal, com a 

dedução de eventuais parcelas pagas, em razão da concessão de 

antecipação de tutela. Por consequência, resolvo o mérito da causa, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC.No caso de informação da parte Autora, de 

que apesar da tutela de urgência, até o momento não foi implantando o 

benefício o qual se pleiteia, e em se tratando de verba alimentar e porque 

fortes os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela 

provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o benefício 

buscado. Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré 

responsável pela AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais 

do INSS), para implementação do benefício de pensão por morte e 

aposentadoria por idade, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários.A correção monetária, aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida, com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

contar da citação.(...).P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 250780 Nr: 10075-66.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINDA DA GLORIA GOMES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulado pela 

parte Autora, a fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício 

previdenciário de pensão por morte, no valor de um salário mínimo vigente 

em cada competência, retroativamente à data da propositura da ação, 

observada a prescrição quinquenal, com a dedução de eventuais parcelas 

pagas em razão da concessão de antecipação de tutela. Por 

consequência, resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.No caso de informação da parte Autora, de que apesar da tutela de 

urgência, até o momento não foi implantando o benefício o qual se pleiteia, 

e em se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado (art. 300 do CPC), é de ser deferida a tutela provisória de 

urgência para que seja imediatamente implantado o benefício buscado. 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pela AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de pensão por morte, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários.A correção 

monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, 

com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de 

poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 

25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo 

Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 

9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a contar 

da citação.(...)P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349066 Nr: 15102-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR MARIA MORAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 140/148, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382584 Nr: 445-10.2015.811.0002

 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: JUCELE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 132/138, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 420993 Nr: 22541-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501/B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Embargante para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo de Apelação de fls. 98/99, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 249250 Nr: 8775-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VALDECIR LUCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9547, MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 17.648, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente para apresentar novos 

cálculos em conformidade com a sentença de fls. 208, no prazo de 10 

(dez) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382826 Nr: 621-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Autora, para apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação de fls. 176/8184, no prazo de 15 (quinze) dias.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003060-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 às 15:15 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 

julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001011-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JOVITA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. A preliminar de 

prescrição quinquenal será analisada com o mérito. 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. Em prestígio ao artigo 370 do 

Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito. Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07/11/2018 às 15:30 horas para 

depoimento pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas. Determino a 

intimação da parte autora para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, 

depositar em cartório o rol das testemunhas, precisando-lhes o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho, sendo que deverão 

esclarecer se as testemunhas comparecerão a audiência de instrução e 
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julgamento independentemente de intimação ou se há necessidade de 

diligência, para ulterior cumprimento dos atos processuais (art. 450, 

NCPC). Saliento que a substituição das testemunhas eventualmente 

arroladas deve observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II e 

III, do Novo Código de Processo Civil, bem como o decurso do prazo 

referenciado sem manifestação implicará em anuência tácita com o 

comparecimento das testemunhas independentes de intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009430-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AQUILINO DA COSTA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA VIANA OAB - 922.073.591-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

Vistos, Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Defiro, também, 

a prioridade na tramitação do feito. Anote-se, também. Trata-se de ação 

ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada demandada por Aquilino da Costa Viana em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e também do Município de Várzea Grande-MT. 

Aduz, em suma, que, a parte Autora está no Hospital Metropolitano em um 

leito de UTI, no entanto, o hospital não tem o tratamento específico, 

havendo necessidade de transferência para Unidade de Terapia Intensiva 

hospitalar com serviços de cardiologia que realiza diálise. Finaliza, 

requerendo a transferência para UTI com serviços específicos de 

cardiologia, com apoio nos documentos anexos. É o breve relatório. Passo 

a decidir. A preocupação com a celeridade dos processos tem sido uma 

constante, desde os mais remotos tempos. Não raramente a demora no 

curso do procedimento destinado à satisfação do direito violado acaba 

gerando injustiças. A antecipação de tutela, com requisitos próprios, 

constitui-se em uma das mais importantes inovações da reforma 

processual. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e 

recuperação da saúde (CF. artigo 196 da CF). De acordo com os 

documentos juntados aos autos há fundado risco de morte do paciente; 

está demonstrada a necessidade de transferência. Verificada a 

verossimilhança das alegações da parte Autora. A demora poderá 

agravar o estado de saúde e o sofrimento do paciente idoso, com notória 

possibilidade do evento morte. Ante o exposto, restando comprovado a 

probabilidade do direito e evidente o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo, defiro, em parte, a tutela de urgência para determinar que 

as requeridas providenciem, no prazo máximo de 24h, contados da 

intimação dessa decisão, a transferência do paciente para unidade com 

UTI com serviços de cardiologia e realização de diálise, medidas 

necessárias ao tratamento do paciente. Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se e Intime-se a parte Ré, para, que 

cumpra a decisão em até 24h, e, querendo, responder a presente ação no 

prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação 

oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou 

defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora 

para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cópia dessa decisão serve de mandado de citação e intimação, 

podendo o Oficial de Justiça valer-se do disposto no artigo 212, §2º do 

NCPC. Determino o cumprimento do mandado pelo plantão em face da 

antecipação da tutela (Capítulo 3, Seção 3.3.32.4 da CNGC). Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009070-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ANTONIO DE BRITO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1009070-45.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): FRANCISCO ANTONIO DE BRITO 

JUNIOR Requerido: RÉU: 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 legal impugnar a contestação, nos termos da 

audiência id 15892015. 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, 17 de 

outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004907-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (ADVOGADO(A))

ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. O ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a decisão Id. 15532247, alegando haver 

contradição quanto ao não acolhimento do pedido da parte autora de 

inclusão do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito no polo passivo 

da lide. Argumenta que apesar de o juízo ter acolhido a tese de que a 

baixa de registro de veículo não compete ao Estado, por atribuição do 

DETRAN, não permitiu a inclusão deste no processo, ferindo o disposto 

nos arts. 114 e 115, do CPC. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a 

fim de que seja sanada a contradição apontada. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados no último dia do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que 

o embargante tomou ciência da decisão em 13.9.2018 e o protocolo do 

recurso foi em 25.9.2018, cabendo pontuar que esse prazo deve ser 

contado em dobro por se tratar de ente público estadual, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em contradição, conforme sustentado. Nenhuma razão assiste ao 

embargante em suas argumentações, primeiro porque o pedido de 

chamamento do DETRAN à lide foi formulado pela parte autora e não pelo 

Estado de Mato Grosso, tanto que foi essa a razão do não acolhimento do 

pleito, nos termos do art. 131, do CPC. Segundo porque, ainda que a baixa 

de registro de veículo seja de competência do Departamento Estadual de 

Trânsito, em caso de acolhimento do pleito, a aludida baixa poderá ser 

realizada mediante expedição de ofício pelo próprio Estado/embargante ao 

DETRAN. Além disso, competia ao réu/embargante requerer o chamamento 

do órgão para compor a lide, não o tendo feito, não pode agora, por meio 

de embargos de declaração, corrigir a falta. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004907-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (ADVOGADO(A))

ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. O ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a decisão Id. 15532247, alegando haver 

contradição quanto ao não acolhimento do pedido da parte autora de 
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inclusão do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito no polo passivo 

da lide. Argumenta que apesar de o juízo ter acolhido a tese de que a 

baixa de registro de veículo não compete ao Estado, por atribuição do 

DETRAN, não permitiu a inclusão deste no processo, ferindo o disposto 

nos arts. 114 e 115, do CPC. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a 

fim de que seja sanada a contradição apontada. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados no último dia do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que 

o embargante tomou ciência da decisão em 13.9.2018 e o protocolo do 

recurso foi em 25.9.2018, cabendo pontuar que esse prazo deve ser 

contado em dobro por se tratar de ente público estadual, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em contradição, conforme sustentado. Nenhuma razão assiste ao 

embargante em suas argumentações, primeiro porque o pedido de 

chamamento do DETRAN à lide foi formulado pela parte autora e não pelo 

Estado de Mato Grosso, tanto que foi essa a razão do não acolhimento do 

pleito, nos termos do art. 131, do CPC. Segundo porque, ainda que a baixa 

de registro de veículo seja de competência do Departamento Estadual de 

Trânsito, em caso de acolhimento do pleito, a aludida baixa poderá ser 

realizada mediante expedição de ofício pelo próprio Estado/embargante ao 

DETRAN. Além disso, competia ao réu/embargante requerer o chamamento 

do órgão para compor a lide, não o tendo feito, não pode agora, por meio 

de embargos de declaração, corrigir a falta. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004907-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA (ADVOGADO(A))

ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos. O ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado nos autos, opôs 

“Embargos de Declaração” contra a decisão Id. 15532247, alegando haver 

contradição quanto ao não acolhimento do pedido da parte autora de 

inclusão do DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito no polo passivo 

da lide. Argumenta que apesar de o juízo ter acolhido a tese de que a 

baixa de registro de veículo não compete ao Estado, por atribuição do 

DETRAN, não permitiu a inclusão deste no processo, ferindo o disposto 

nos arts. 114 e 115, do CPC. Pede, pois, o acolhimento dos embargos, a 

fim de que seja sanada a contradição apontada. É o sucinto relatório. 

Decido. Os embargos foram apresentados tempestivamente, vez que 

protocolados no último dia do prazo previsto no art. 1.023, do CPC, já que 

o embargante tomou ciência da decisão em 13.9.2018 e o protocolo do 

recurso foi em 25.9.2018, cabendo pontuar que esse prazo deve ser 

contado em dobro por se tratar de ente público estadual, impondo-se, além 

disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que 

prescreve o art. 1.022, do Código de Processo Civil, ou seja, se há falar 

aqui em contradição, conforme sustentado. Nenhuma razão assiste ao 

embargante em suas argumentações, primeiro porque o pedido de 

chamamento do DETRAN à lide foi formulado pela parte autora e não pelo 

Estado de Mato Grosso, tanto que foi essa a razão do não acolhimento do 

pleito, nos termos do art. 131, do CPC. Segundo porque, ainda que a baixa 

de registro de veículo seja de competência do Departamento Estadual de 

Trânsito, em caso de acolhimento do pleito, a aludida baixa poderá ser 

realizada mediante expedição de ofício pelo próprio Estado/embargante ao 

DETRAN. Além disso, competia ao réu/embargante requerer o chamamento 

do órgão para compor a lide, não o tendo feito, não pode agora, por meio 

de embargos de declaração, corrigir a falta. Diante do exposto, por não 

restar caracterizada qualquer contradição no decisum, com fulcro no art. 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, rejeito os embargos de 

declaração. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002074-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ELGA CHRISTINE AMARANTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida a servidora pública municipal deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do 

art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE 

MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

do servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo 

que lhe foi atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 

466, CPC), respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouça-se a parte exequente e executada sobre a proposta de honorários 

no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001077-82.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos, Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida ao servidor público municipal deverão 

ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do 

art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte do servidor, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. Deverá o Sr. Perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi atribuído, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão. 

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais. Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e 

executada sobre a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, 

após, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003034-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ORTENCIA GONCALINA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1003034-84.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: ORTENCIA GONCALINA DA 

COSTA Requerido: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 
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CNGC, intimando a parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, 

manifestar sobre a impugnação. 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, 17 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005031-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GONCALO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005031-05.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: BENEDITO GONCALO DO 

NASCIMENTO Requerido: EXECUTADO: 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, 

manifestar sobre a impugnação. 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, 17 de outubro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 37152 Nr: 5921-20.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTACIA PEDROSKI - ME, ESTACIA PEDROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - 

OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Arquive-se o processo sem baixa no distribuidor, nos moldes pretendidos 

a fl. 161-v. Decorrido o prazo de 1 (um) ano sem manifestação, intime-se a 

exequente com prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido 

em branco esse prazo, conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344790 Nr: 11740-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Davoglio de Arruda - 

OAB:OAB/MT 16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação em honorários (art. 523), sob pena de se 

acrescer a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 3º, do 

CPC, bem como da penhora de bens. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 383644 Nr: 1157-97.2015.811.0002

 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: NAILZA DA COSTA BARBOSA GOMES, ADENAIDE DA 

COSTA BARBOSA SANTOS, VANETE GONÇALINA DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Rejeito o pedido retro, tendo em vista que a matéria já foi discutida na 

sentença/acórdão, na qual se consignou que os aumentos concedidos 

aos servidores não têm o condão de afastar eventual perda remuneratória 

que, de acordo com o decisum, deverá ser apurada em liquidação de 

sentença. Assim, já tendo sido nomeado profissional para realização da 

perícia, determino que se cumpra o despacho anterior, intimando-o para 

que apresente sua proposta de honorários.

 Após, ouvida as partes, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430187 Nr: 925-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225276 Nr: 5456-30.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCI FERRI CARVALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:7.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Desentranhem-se o ofício e documentos de fls. 282-284, restituindo-os 

ao seu remetente, tendo em vista não pertencerem a este feito.

 II) Proceda-se ao sequestro de valores em contas públicas do Estado de 

Mato Grosso, conforme ordenado a fl. 280. Após, expeça-se o 

correspondente alvará, depois de intimadas as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 346317 Nr: 12893-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURELINA FERREIRA MENDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o ente público municipal argumentou 

que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na Resolução n. 

232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus e pede a 

redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036118/10/2018 Página 516 de 551



não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

268-270 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336231 Nr: 4680-54.2014.811.0002

 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: BENEDITA YVELISE DE MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. GERSON FANAIA PEREIRA 

– CRC/MT 008440-007, para realização de perícia contábil, a fim de se 

comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338113 Nr: 6385-87.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUETA CASSIMIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAINE FEIJO 

MACEDO/PROCURADOR GERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 Vistos,

A Contadoria Judicial para auferir os cálculos apresentados pela parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme ordenado na parte 

final da sentença de fls. 26-29.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248964 Nr: 8545-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA LUIZA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 II) Proceda-se à remessa necessária da sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335438 Nr: 3915-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMIRAMIS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025, RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNÇÃO - 

OAB:18648, Ronald Senno Assunção - OAB:16.192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

concordou tacitamente com a proposta (fl. 305).

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fl. 302, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, determino seja 

intimado o ente público municipal para o depósito integral do valor, bem 

como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. Perito, no 

prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 403541 Nr: 13180-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE SILVA DE CASTRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 397353 Nr: 9944-18.2015.811.0002

 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: SEBASTIANA DE ALMEIDA SOUZA, TATIANE ALMEIDA 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTO - 

OAB:5201-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inclua-se o processo na ordem cronológica de julgamento, nos termos do 

art. 12, do CPC, devendo ser observados os critérios de prioridade na 

tramitação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103514 Nr: 12226-44.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDCM-C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMVDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em se tratando de execução fiscal, não há se falar em defesa por 

negativa geral, tampouco em improcedência do pleito. Desse modo, 

indefiro o pedido formulado pela ilustrada Defensoria Pública e, por 

conseguinte, considerando que a executada foi devidamente citada, por 

edital, porém não quitou o débito, o pedido de penhora de valores 

formulado pela exequente mostra-se pertinente, cabendo pontuar que o 

bloqueio de valores “on line”, previsto no novel dispositivo processual (art. 

854, do CPC), indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade 

executiva e é perfeitamente utilizada pela justiça brasileira em casos 

análogos ao que ora se estuda.

Desse modo, com fundamento no dispositivo referido acima, defiro o 

pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais valores existentes em 

conta corrente em nome da parte executada EDNA MARIA VIEIRA DA 

VEIGA (CPF nº 433.003.087-04), até o valor de R$ 5.558,45 (cinco mil, 

quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes 

(arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).

No caso de insucesso no bloqueio, ou sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103929 Nr: 33-60.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO THIMOTEO DA SILVA, BENEDITA MARIA JOSE 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, RICARDO MALDONADO 

CESPEDES, JOSE CARLOS DE FREITAS, FEICOVAG - FEIRA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL DE V. GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ SILVA - OAB:9053, 

RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT, MARCOS 

GATTASS - OAB:12.264

 Vistos.

 A despeito do teor da certidão retro, cumpre esclarecer que apesar de a 

decisão primeira ter sido proferida antes da vigência da Lei n. 4.172/2016, 

observa-se que o cálculo homologado diz respeito a valores incluídos em 

desfavor do Município de Várzea Grande somente em fevereiro de 2018, 

de modo que deverá ser aplicada a legislação em vigor nesse período.

 Determino, pois, seja intimada a parte exequente acerca desta decisão, a 

fim de que manifeste seu interesse à renúncia ao valor que excede o teto 

máximo fixado à RPV, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Quanto aos honorários advocatícios, expeça-se a correspondente ordem 

quisitória (RPV).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334933 Nr: 3423-91.2014.811.0002

 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: JUSTINA PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

concordou tacitamente com a proposta (316).

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 307-309, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248013 Nr: 7731-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELINA SUELI DA SILVA, HELENA LEAL DE BRITO, 

VERCILENE DA SILVA, SELMA SOLANGE DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE 

- MT, SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo se vê dos autos, mesmo intimada por diversas vezes para 

cumprimento da obrigação de fazer, consistente no enquadramento da 

parte impetrante, a autoridade impetrada não cumpriu a ordem judicial, 

culminando na petição retro.

 De acordo com o que prevê o art. 139, IV, do CPC, ao juiz incumbe 

"determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

Desta feita, levando-se em conta o reiterado descumprimento da ordem, 

inclusive com intimação sob pena de imposição de multa, determino seja 

renovado o ato, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação 

nos autos do enquadramento das servidoras municipais, fixando multa 

diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao gestor público responsável pelo 

cumprimento da ordem, a contar do esgotamento desse prazo.

Descumprida a determinação judicial e devidamente intimado o Secretário 

de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, encaminhe-se cópias dos autos ao 

Ministério Público para as providências pertinentes.

Decorrido o prazo e ouvida a parte impetrante, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349062 Nr: 15098-51.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PIEDADE DOS SANTOS, ROGINA MARQUES DE 

ARRUDA, MARIA GONÇALINA DE CAMPOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida às servidoras públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 400860 Nr: 11792-40.2015.811.0002

 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: ANA LUCIA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - 

OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, 

do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 

509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. Sr. BENTO 

CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de 

perícia contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda 

salarial por parte da servidora, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 420784 Nr: 22411-29.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES BOTELHO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida ao servidor público municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e 

art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte do 

servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436682 Nr: 4993-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230/MT

 Vistos.

 I) Desentranhe-se todo o expediente a partir da pg. 30, juntando aos 

autos principais, inclusive com cópia da presente decisão, arquivando-se, 

após, os presentes autos com as cautelas de costume.

 II) Fica desde já homologado o cálculo de fls. 37-38, expeça-se a 

correspondente ordem requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 79811 Nr: 2266-98.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAUSTINA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

 Aguarde-se o cumprimento do que se ordenou nos autos em apenso.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 425484 Nr: 24872-71.2015.811.0002
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO PAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada acerca da petição e documentos retro, 

fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 262953 Nr: 1663-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUZIMAR RODRIGUES NEMER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ouça-se o INSS acerca do pedido e planilhas retro, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 331154 Nr: 27442-98.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTHA MAYRE BARBOSA DA SILVEIRA, SANDRA 

APARECIDA DE FIGUEIREDO, MARIA AUXILIADORA DA COSTA, ISAIAS 

FERREIRA MENDES, SIMONE APARECIDA ROSA, JOANICE DOMINGAS 

FLANOFA, MINERVINO LOPES DA SILVA, LOURDES DE FARIA, EDILDE 

BENEDITA DA SILVA, MARIA JOSÉ DE LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE 

MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

dos servidores, com base nos dados e documentos apresentados nos 

autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388443 Nr: 4374-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIS LUIZA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371664 Nr: 20697-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIRA ROSENDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, retificar a 

execução dos honorários advocatícios, trazendo aos autos o cálculo 

atualizado do débito, com a especificação dos índices de juros e correção 

monetária aplicados, nos termos do art. 534, do CPC.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 267338 Nr: 8750-22.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA FERREIRA, JUCÉLIA MARIA BRAGA, 

ANANIZA FALCÃO DA SILVA, MARIA DO CARMO FIGUEIREDO FERREIRA, 

MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO COBERLINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - 

OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415780 Nr: 19765-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido é extremamente excessivo, em razão 

dos inúmeros processos que serão periciados, enfatizando que a perícia 

demandará a verificação de informações de valores que serão fornecidos 

pela municipalidade, devendo o valor pretendido ser fixado por processo e 

não por demandante.

Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal, 

por se resumir em argumentos despidos de provas, uma vez que a sua 

assertiva não se baseou em nenhum documento técnico ou qualquer outra 

justificativa que aponte para a alegada excessividade do valor proposto, 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais, com análise de 

documentos individuais que, de fato, serão fornecidos pelo Município por 

ser ele o detentor de tais informações.

Ressalte-se que o fato de haver inúmeros processos a serem periciados, 

alguns com vários autores, em nada diminui os trabalhos do Sr. Perito, uma 

vez que se trata de pessoas e documentos peculiares a cada cargo e 

categoria profissional, o que exige, inevitavelmente, análise individual de 

cada autor e seus respectivos documentos, o que demandará tempo e 

cuidado, reputando, assim, justo o valor pretendido.

Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 199-201, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381820 Nr: 28126-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN, RENATO HELMAR G. DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro parcialmente o pedido retro apenas no que se refere à intimação do 

DETRAN para cumprimento da sentença, excluindo as multas 

correspondentes ao período iniciado com a transferência indevida do 

veículo, sob pena de serem tomadas as providências cabíveis pelo 

descumprimento da ordem judicial, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias 

para comprovação nos autos. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244927 Nr: 5457-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO SAMPAIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449229 Nr: 11514-05.2016.811.0002

 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: DR DA SILVA COMÉRCIO DE MADEIRAS EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGACIA CENTRAL DE PLANTÃO DE 

VÁRZEA GRANDE, EDER CLAY DE SANTANA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139/OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Arquive-se o processo com as cautelas de costume.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334789 Nr: 3300-93.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MAZO, EDIMARE CONCEIÇÃO DA SILVA, 

RUMILDA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos estaduais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte dos servidores, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344298 Nr: 11327-65.2014.811.0002

 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: ANDRELINA CONCEIÇÃO MORAES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidorea pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. GERSON FANAIA PEREIRA 

– CRC/MT 008440-007, para realização de perícia contábil, a fim de se 

comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 1367-42.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLOCOMAT IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA, RUDIMAR MELETTI, IBERE GOULART SAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037, 

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750

 Vistos.

 À parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328004 Nr: 24327-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA PEREIRA FERREIRA, ALYNE DE MORAES 

LARA OLIVEIRA, BENEDITO MARIANO DE CAMPOS, ALCIMARA 

AUXILIADORA MAGALHÃES SILVA, ANTONIETA AUGUSTA DA COSTA E 

SILVA, ADEVANILCE PINHEIRO DA SILVA, CREODETE AUREA DOS 

SANTOS, DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES COSTA, ELEONAI 

MARIA XAVIER FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o Município de Várzea Grande para efetuar o depósito dos 

honorários periciais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de 

valores. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 389223 Nr: 4855-14.2015.811.0002

 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): JOÃO OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em se tratando de execução fiscal, não há se falar em defesa por 

negativa geral, tampouco em improcedência do pleito. Desse modo, 

indefiro o pedido formulado pela ilustrada Defensoria Pública e, por 

conseguinte, considerando que a executada foi devidamente citada, por 

edital, porém não quitou o débito, o pedido de penhora de valores 

formulado pela exequente mostra-se pertinente, cabendo pontuar que o 

bloqueio de valores “on line”, previsto no novel dispositivo processual (art. 

854, do CPC), indubitavelmente, representa maior efetividade da atividade 

executiva e é perfeitamente utilizada pela justiça brasileira em casos 

análogos ao que ora se estuda.

Desse modo, com fundamento no dispositivo referido acima, defiro o 

pedido, ordenando sejam bloqueados eventuais valores existentes em 

conta corrente em nome da parte executada JOÃO OLIVEIRA BATISTA 

(CNPJ nº 00.703.369/0001-60), até o valor de R$ 10.481,28 (dez mil, 

quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos).

Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes 

(arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).

No caso de insucesso no bloqueio, ou sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344305 Nr: 11333-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VAMISOLIA DA SILVA MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. Sr. BENTO CASSIANO DE 

OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

da servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos 

autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular 

quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330622 Nr: 26923-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO LOURENÇO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782 

B, LINÉIA FÁTIMA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT15909, ROMILSON 

ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I) A despeito do teor da certidão de fl. 309, cumpre esclarecer não haver 

nos autos determinação de compensação da verba honorária. Aliás, de 

acordo com o § 14, do art. 85, do CPC, é vedada a compensação de 

honorários, dada a natureza alimentar da verba pertencente ao advogado.

Desse modo, inexite empecilho à expedição da respectiva ordem 

requisitória.

 II) Expeça-se as correspondentes ordens, observando-se o comprovante 

de pagamento de fl. 319, que afasta o abatimento do crédito devido ao 

Município de Várzea Grande.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430907 Nr: 1425-20.2016.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PUBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP SUBSEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246635 Nr: 6753-38.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUPRIANO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em petição de fl. 185, a parte autora requerer a expedição de ordem 

requisitória referente às parcelas em atraso de um dos benefícios, vez 

que fora expedida apenas em relação a um deles.

 O peticionante está com a razão, segundo se infere da sentença (fls. 

84-v) e dos cálculos de fls. 167-170 apresentados pelo próprio INSS, o 

que dispensa a oitiva deste acerca do pedido.

 Assim, determino seja expedida nova ordem requisitória, nos moldes 

pretendidos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 325586 Nr: 21963-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - 

OAB:3565-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes acerda do parecer retro, a fim de que esclareçam a 

questão, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247892 Nr: 7595-18.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296613 Nr: 16965-50.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERACLIDES OLEARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Eraclides Oleare, na 

qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 75.762,22 (setenta e 

cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) 

referente às parcelas em atraso e aos honorários advocatícios.

 Em impugnação, o executado sustenta excesso de execução, apontando 

como devido o montante de R$ 10.063,70 (dez mil, sessenta e três reais e 

setenta centavos).

 Em petição retro, a exequente concorda com os termos da impugnação.

É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido, com a consequente homologação do cálculo de fl. 218, o que ora 

faço, determinando a expedição da correspondente ordem requisitória.

Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido (excesso apontado na impugnação), nos termos do artigo 85, §§ 2º 

e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC).

Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada da 

verba honorária. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320497 Nr: 16898-51.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIANA ISABEL DE SENE BARROS, CARLOS 
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SANTANA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Junte-se aos autos o documentos indicado pelo INSS a fl. 129-v sob 

número PEA 536259, vindo-me, após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 1447-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - OAB:3054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista que já decorreu mais de ano desde a expedição do 

Precatório, solicite-se informações acerca do seu atual estágio. 

Confirmando-se já ter sido pago, ouça-se a exequente sobre o interesse 

no prosseguimento do feito, sob pena de extinção por pagamento, caso 

contrário, aguarde-se até a efetiva liquidação do requisitório.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344302 Nr: 11331-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 391790 Nr: 6434-94.2015.811.0002

 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: ROSINEY PEREIRA LEITE DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. GERSON FANAIA PEREIRA 

– CRC/MT 008440-007, para realização de perícia contábil, a fim de se 

comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334298 Nr: 2860-97.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTOTELINA DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Não havendo oposição da parte ré acerca da proposta de honorários 

periciais (fl. 329), homologo-a para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

fixando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público estafual para o depósito integral do 

valor, bem como pra juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 (dez) dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431659 Nr: 1926-71.2016.811.0002

 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 VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 
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pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431866 Nr: 2061-83.2016.811.0002

 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 VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441263 Nr: 7419-29.2016.811.0002

 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: EDNA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433975 Nr: 3424-08.2016.811.0002

 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: EDIZES LUIZA REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 

15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido é extremamente excessivo, em razão 

dos inúmeros processos que serão periciados, enfatizando que a perícia 

demandará a verificação de informações de valores que serão fornecidos 

pela municipalidade, devendo o valor pretendido ser fixado por processo e 

não por demandante.

Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal, 

por se resumir em argumentos despidos de provas, uma vez que a sua 

assertiva não se baseou em nenhum documento técnico ou qualquer outra 

justificativa que aponte para a alegada excessividade do valor proposto, 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais, com análise de 

documentos individuais que, de fato, serão fornecidos pelo Município por 

ser ele o detentor de tais informações.

Ressalte-se que o fato de haver inúmeros processos a serem periciados, 

alguns com vários autores, em nada diminui os trabalhos do Sr. Perito, uma 

vez que se trata de pessoas e documentos peculiares a cada cargo e 

categoria profissional, o que exige, inevitavelmente, análise individual de 

cada autor e seus respectivos documentos, o que demandará tempo e 

cuidado, reputando, assim, justo o valor pretendido.

Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais), ficando, assim, homologada a proposta de fl. 245, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, determino seja 

intimado o ente público municipal para o depósito integral do valor, bem 

como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. Perito, no 

prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta por 

cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, este, 

para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 343903 Nr: 11018-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX LEANDRO SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO PORTUGUES - 

OAB:6365, RUTH AIARDES - OAB:15463

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para efetuar o pegamento da ordem 

requisitória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro do valor, 

nos termos do art. 6º, do Provimento 011/2017-CM. Decorrido em branco o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 90710 Nr: 556-09.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSA ADRIANA DAMASCENO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, RICARDO MALDONADO CESPEDES, DEPUTADO 

JOSE CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428, JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT, SILVIA CRISTINA PAIM 

BIASI - OAB:9.262, SONIA ROSA PAIM BIASI - OAB:OAB 4334B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ ARRUDA 

CARMO - OAB:10.546, EDUARDO MAHON - OAB:6363

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 628, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447982 Nr: 10908-74.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 
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remuneratória devida à servidora pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435984 Nr: 4634-94.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERVENKUS PETIT, SAMUEL FIDOLIEY PETIT, ANIA 

FIDOLIEY, INDJEL PETIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, retificar a 

execução dos honorários advocatícios, trazendo aos autos o cálculo 

atualizado do débito, com a especificação dos índices de juros e correção 

monetária aplicados, nos termos do art. 534, do CPC.

 Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 445729 Nr: 9798-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMCDAL, MAT, VT, MTDA, IPDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I) Defiro o pedido de bloqueio "on line" apenas em relação ao sócio já 

citado, Max Ariel Toniazzo.

 Realizado o bloqueio, proceda-se à penhora e demais atos subsequentes 

(arts. 11, § 2°, 12 e 13 da Lei 6.830/80).

No caso de insucesso no bloqueio, ou sendo irrisório o valor bloqueado, 

determino o desbloqueio deste, bem como a intimação da parte exequente 

para requerer o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se. Intime-se.

II) Quanto ao pedido de citação por edital, defiro-o apenas em relação à 

empresa executada, vez que a sócia Maria Tomazia de Aquino só não foi 

citada porque não se fazia presente no momento da diligência, segundo se 

infere da certidão de fl. 30.

Decorrido em branco o prazo de 30 dias, que ora fixo, e certificado acerca 

do prazo para oposição de embargos, nomeio-lhe, como curador especial, 

o ilustre Defensor Público que atua perante esta vara especializada, a 

quem deverá ser dada vista dos autos para, querendo, opor embargos no 

prazo legal.

III) Acolho o pedido de citação do sócio Israel Pereira de Souza Júnior no 

endereço informado em petição retro, devendo a diligência ser cumprida 

por AR.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 370435 Nr: 19753-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FÁTIMA DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, OTAVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 26/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349924 Nr: 15781-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CALEGARI LOPES, ILMA XAVIER SIQUEIRA, 

LOURDES FATIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 26/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333940 Nr: 2511-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA SCHERBACH, MARIA 

NATALINA DE FREITAS, REGINA CELIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 26/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330698 Nr: 26991-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACILENE DA SILVA FERREIRA, ANISIO BARBOSA DO 

NASCIMENTO, BERNADETH FORTES GOMES, BENEDITA PEREIRA LEITE, 

EDJANE GOMES DA SILVA, CATARINA LEMES DE MORAES, LUIZ 

CARLOS DIAS DE ARRUDA, HELENA GRAZIELA BARBIERO AMARAL, 

MARIA JOSE DE ALBUQUERQUE FERREIRA, MARIA SEBASTIANA DA 

SILVA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 01/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311209 Nr: 7279-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALO NOGUEIRA, JOSÉ GONÇALO 

NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 10.487, ALLINE FARIA FERNANDES - OAB:10487/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, intime-se, pois, a parte executada para, querendo, 

pagar voluntariamente o valor dos honorários, fixando-se o prazo de 15 

(quinze) dias para comprovação nos autos. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393052 Nr: 7196-13.2015.811.0002

 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: DEJA DE FIGUEIREDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 1/11/2018, às 17h, na sala de convivência do Fórum 

da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni Pereira 

de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 87999 Nr: 9667-51.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOELSON JESUS GONÇALVES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS MARTINS, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:OABMT 2.301/A, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Vistos.

 I) Defiro o pedido retro em relação aos executados, exceto no que se 

refere ao Município de Várzea Grande.

 II) Tendo em vista já ter decorrido mais de 3 meses desde a solicitação de 

elaboração do cálculo pelo Departamento Auxiliar da Presidência, 

solicite-se informações a respeito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332774 Nr: 1473-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO JORGE DA SILVA, ROSÂNGELA APARECIDA 

PEREIRA LEITE, IZABEL CONCEIÇÃO VITALINO FIGUEIREDO, ADILCE 

MARIA XAVIER DE CAMPOS, EDNA GUIA DA SILVA, RITA MARIA DE 

ARRUDA CORTEZ, TÂNIA MARIA MARTINS, MARIA SANDRA DA SILVA, 

ELIANA MUNIZ AGUIAR, ROSEMIRA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 14/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270828 Nr: 11190-88.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO - CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando o arquivamento provisório do processo 

pelo prazo de 1 ano, esclarecendo que imediatamente ao término desse 

período começará a fluir o prazo para a prescrição quinquenal, 

independentemente de manifestação da parte exequente (art. 40, § 2º, da 

referida lei, c/c Provimento n. 16/2007-CGJ).

Proceda-se à liberação do veículo retrito a fl. 28, via Sistema Renajud.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 345550 Nr: 12288-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINÉIA LEITE DE BARROS, ELZA MARIA DA SILVA 

BREKENFELDES, ROSALINA DOMINGAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 14/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 51056 Nr: 5904-47.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO DOMINGOS DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helmut Flávio Preza Daltro - 

OAB:7285, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - OAB:11291, TATYANE 

CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - OAB:8508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando que até a presente data não se obteve êxito na localização 

de bens penhoráveis, apesar das inúmeras tentativas, defiro parcialmente 

o pedido retro, determinando não só a suspensão como pleiteada, mas 

também o arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, 

com baixa no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo 

que imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da 

prescrição quinquenal (art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80), 

independentemente de nova intimação.

Intime-se o exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377766 Nr: 25145-84.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDWIGES MIRIAM DE BARROS PROVATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cumpra-se o ordenado no despacho de fl. 176, ouça-se a parte 

exequente e a executada (Previvag) sobre a proposta de honorários no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330697 Nr: 26990-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELZE FRANCISCA DE ABREU, MARINA PAULA DE 

FIGUEIREDO, NÁDIA BATISTA DE ALMEIDA, NEILA BATISTA DE ALMEIDA, 

MATILDES ELIAS DE SOUZA, ROSANA BUENO DA SILVA SANTANA, 

ROSILEI DE OLIVEIRA ANDRADE, SANDRA CECILIA COICARE DE LIMA, 

ROSIMEIRE GONZAGA FIALHO, TEREZINHA DE JESUS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR 

- OAB:21870/O, JAIRO JOAO PASQUALOTTO - OAB:3569-B/MT, 

MARCIA NIEDERLE - OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 14/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401045 Nr: 11894-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCISLENE DE CAMPOS COELHO E OLIVEIRA, 

SEBASTIANA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 08/11/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349470 Nr: 15420-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MAGALHÃES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:9309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 545608 Nr: 12708-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PASCHOALOTTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219

 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 de quinze 

dias, manifestar sobre a impugnação de fls. 147/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433821 Nr: 3315-91.2016.811.0002

 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: FERNANDO DONATO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18.610/MT, ROMULO DE ARAUJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 19704, TAINÃ DE CAMPOS RONDON - OAB:22017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344316 Nr: 11344-04.2014.811.0002

 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: APARECIDA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MONTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 
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de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 213660 Nr: 9084-61.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIDNEI PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Pelissari Catanante - 

OAB:17531, ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - OAB:10138, ARIANE 

HELENA MARTINS MIGUEL ARAUJO - OAB:12064, LUIZ FERNANDO DA 

SILVA - OAB:17.657, MARAIZA DA SILVA PAIXÃO - OAB:11501/MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, NELSON MOLINA PORTO 

JUNIOR - OAB: OAB/MT - 17732, PAULA FERREIRA QUEIROZ - 

OAB:OAB-MT 9337, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca do ofício de fls. 249/252, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 295335 Nr: 15566-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARILHO JOSE DA CONCEIÇÃO, MARIA 

MARILUZA DA CONCEIÇÃO, ZILDA TERTULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, 

CECILIA RAMOS DA CONCEIÇÃO, ANA RAMOS DA CONCEIÇÃO, 

BENEDITO VEREDIANO DA CONCEIÇÃO, IRMA RAMOS DA CONCEIÇÃO, 

DEJANIRA JOANA CONCEIÇÃO DA COSTA E ESPOSO, Maria Batista da 

Conceição Viana, JOAO DA COSTA, JOAO CANDIDO DA CONCEIÇÃO, 

EVANILDES GOMES DA CONCEIÇÃO, PEDRO ADEVINCULA DA 

CONCEIÇÃO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, MARIO DA COSTA VIANA, 

MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO MOTTA 

BONIN - OAB:OAB-SP 331254

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte requerida para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322418 Nr: 18845-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINO MARQUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457

 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 fl. 77, 

noticiando a quitação do valor requisitado, manifestando nos autos, 

requerendo o que de direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 41677 Nr: 9374-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/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. 285/288, 

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

 Cod. Proc.: 275297 Nr: 18446-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA NICOLETTI PILLON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCÂNTARA - OAB:11.240

 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. 121/125, 

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

 Cod. Proc.: 281197 Nr: 25123-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZELINDA SFALCIN BIAZATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 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. 91/93, 

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

 Cod. Proc.: 240819 Nr: 2095-68.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDRESSA NILCE CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, UNEMAT - 

UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DA SILVA ALBINO 

- OAB:5.988, thiago nascimento de oliveira - OAB:15.256

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 
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56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da expedição do alvará 

eletrônico, bem como para que manifeste nos autos, requerendo o que de 

direito, no prazo de dez dias.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004312-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JUNIOR MORAES (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO que Nos termos da 

legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono 

estes autos intimando as partes acerca da perícia, designada para o dia 

22/11/2018, às 11:00hs, a ser realizada na Rua Barão de Melgaço, Edifício 

Work Tower, 9º andar, sala 908. IMPORTANTE: trazer todos os exames já 

realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Nada 

Mais. É o que cumpre certificar. Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004852-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIANE BARBOSA CARABAJAL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004852-37.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: JOSIANE BARBOSA 

CARABAJAL IMPETRADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, 

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos, Tendo em vista a 

informação de descumprimento da liminar concedida, determino que 

intime-se o ente Requerido, para que cumpra na íntegra a ordem judicial, 

sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

conforme estatuído no art. 536, § 1º, do NCPC. Caso perdure o 

descumprimento, encaminhe-se cópia dos autos ao MPE para as 

providências cabíveis. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 

de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004833-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

a parte apelada para, querendo, contrarrazoar no prazo 15 dias, o 

recurso de apelação tempestivamente interposto. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009226-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALINE RODRIGUES (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (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: 

1009226-96.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JULIANA ALINE RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. JULIANA ALINE RODRIGUES, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “ação declaratória 

de danos materiais, com pedido de tutela antecipada” em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público também 

devidamente qualificada, objetivando o direito de recebimento de verbas 

trabalhistas dos anos de 2014 a 2016, bem como do ano de 2018, 

constando também os valores referentes a estabilidade provisória, 

decorrente de período gestacional. Aduz que a requerente é servidora 

pública contratada da educação dos anos de 2014 a 2016, bem como que 

seu último contrato temporário com a requerente foi em 2018, 

encerrando-se em 21/8/2018. Que na referida data a requerente estava 

gestante e que tal situação gerou instabilidade provisória, com direito a 

licença gestacional e não rescisão do contrato. Que mesmo apresentando 

requerimento administrativo, não obteve a materialização de seu direito. 

Desse modo, requer o recebimento do um terço de férias e do décimo 

terceiro salário proporcionais, do depósito do FGTS, dos valores 

referentes ao período de estabilidade provisória não cumpridos em razão 

da rescisão e não prorrogação do contrato de trabalho em período 

gestacional, além da concessão de tutela determinando que o requerido 

prorrogue imediatamente o contrato até o quinto mês após o parto, 

inclusive abstendo-se de rescindir o contrato da requerente, salvo por 

falta grave. É o breve relatório. DECIDO. Defiro os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Compulsando os presentes autos, verifico que a pretensão da parte 

requerente faz jus a concessão tutela de urgência antecipada, tendo em 

vista que resultaram devidamente demonstrados: a) a probabilidade do 

direito, pois foi apresentado o exame com a confirmação da gestação da 

requerente durante a vigência de seu contrato temporário e b) o fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois incontestável 

existência de prejuízo para a parte caso não consiga a prorrogação do 

seu contrato temporário. Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – 

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE 

ESTABILIDADE NO TRABALHO E DANO MORAL C/C ANTECIPAÇÃO 

PARCIAL DE TUTELA – CARGO EM COMISSÃO – GESTANTE – 

CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO 

CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 

7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – MERO ABORRECIMENTO – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º 

F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – 

OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) 

E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSOS 

DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tem direito 

subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” 

das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da 

Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da 

gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só 

da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito 

de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus 

primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017). (...). (Apelação / Remessa 

Necessária 24765/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018). Destaquei. Nesse passo, tem a 

gestante, que tiver confirmado seu estado gravídico durante a vigência do 

contrato, o direito à estabilidade provisória desde a confirmação de sua 

gravidez até o quinto mês após o parto, de modo que a concessão da 

tutela de urgência antecipada é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

com a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano 

DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a parte requerida, 

no prazo de dez dias, proceda a prorrogação do contrato da requerente 

até o quinto mês após o parto, sob pena de multa diária a ser arbitrada por 

esse juízo. Outrossim, cite-se o Requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). 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. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de outubro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006831-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS 

(REQUERENTE)

MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZZI E MATTIUZZI LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI (REQUERIDO)

ALCIDES MATTIUZZI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006831-34.2018.8.11.0002. REQUERENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO 

PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS REQUERIDO: MATTIUZZI 

E MATTIUZZI LTDA, ALCIDES MATTIUZZI, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI 

Vistos. Cumpra-se, servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. VÁRZEA GRANDE, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007559-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTAO DE MATO GROSSO na pe (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

GARAMAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007559-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO 

ESTAO DE MATO GROSSO NA PE REQUERIDO: GARAMAD INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, LAURA DE OLIVEIRA MARTINS Vistos. Cumpra-se 

servindo esta de mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de outubro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008039-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMINATA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

VANIA ROBERTA KUNST (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008039-53.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ESTADO DO MATO GROSSO- 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL REQUERIDO: ILUMINATA - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, VANIA ROBERTA 

KUNST Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se 

com nossas homenagens. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008041-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Estado do Mato Grosso- Fazenda Publica Estadual (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KA-REI COMERCIO DE EMBALAGENS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

VICTOR FERNANDO CAMPOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008041-23.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ESTADO DO MATO GROSSO- 

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL REQUERIDO: KA-REI COMERCIO DE 

EMBALAGENS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME, VICTOR 

FERNANDO CAMPOS DE SOUZA Vistos. Cumpra-se servindo esta de 

mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008058-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UNIFLOR (REQUERENTE)

ADRIANA APARECIDA MARTINEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008302-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA NOROESTE LTDA (REQUERIDO)

JORGE RIBEIRO FABASA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008302-85.2018.8.11.0002. REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 

REQUERIDO: MADEIREIRA NOROESTE LTDA, JORGE RIBEIRO FABASA 

Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, devolva-se com 

nossas homenagens. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008483-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008483-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA 

ESTADUAL REQUERIDO: PAULO ROBERTO RIBEIRO Vistos. Cumpra-se 

servindo esta de mandado. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 379572 Nr: 26411-09.2014.811.0002

 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): DAVID DE OLIVEIRA

 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: JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:3.065/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa à fl. 06.

A parte exequente pugnou pela DESISTÊNCIA DA AÇÃO, consoante o 

disposto no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que o objeto do presente caderno executório restou prejudicado, fl. 

24.

 É a síntese.

Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que não houve liquidação do débito durante o curso 

do processo de execução e sim, pedido de desistência da ação por parte 

da exequente, por seus próprios fundamentos, impondo-se desta forma a 

extinção do presente feito.

 Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso III, c/c 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

Sem ônus para as partes nos termos do artigo 26 da Lei nº 6.830/80. “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.”

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.
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P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 380512 Nr: 27110-97.2014.811.0002

 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): ROSA DE LOURDES PROLO PEDRINI

 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:

 INTIMAÇÃO do MUNICIPIOo DE VÁRZEA GRANDE, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324396 Nr: 20790-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIANE DA SILVA, Filiação: Eloiza da 

Silva e Jose Carlos da Silva, data de nascimento: 09/03/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Telefone (65) 3692-2691. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: (...) Vistos etc. Feitas essas considerações, nos termos do art. 

419, do Código de Processo Penal, reconheço a possibilidade de nova 

definição jurídica do fato, DESCLASSIFICANDO o delito denunciado como 

doloso contra a vida na sua forma tentada para o delito de lesões 

corporais (art. 129, caput, do Código Penal).Quando do trânsito em 

julgado, diga o MPE acerca de possível prescrição, evitando, por economia 

processual, remessa do feito a outro juízo P. R. I.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Certifique a Secretaria o decurso 

do prazo do edital expedido (p. 131).Após, vista ao MPE.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237590 Nr: 17344-93.2009.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONNY DA COSTA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO COSTA 

MATTOSO - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - SECOPA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JHONNY DA COSTA MELO, Rg: NADA 

CONSTA, Filiação: Dionizio Pereira de Melo e Zenaide Maria da Costa, data 

de nascimento: 10/08/1988, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: (...) Vistos etc...JHONNY DA COSTA MELO foi pronunciado 

como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, c.c. 14, II ambos do Código Penal, ao 

argumento de que no dia 06/10/2009, por volta das 13h00min, em via 

pública do bairro Cristo Rei, nesta cidade, com intuito homicida, premido 

por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, 

utilizando-se de arma de fogo, efetuou vários disparos em Oldinei Bento, 

causando-lhe as lesões descritas nos autos, não obtendo êxito em sua 

empreitada homicida por motivos alheios a sua vontade. Submetido, nesta 

data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, desta Comarca, os 

Senhores Jurados afastaram a autoria do acusado no delito. Atendendo à 

vontade soberana do Conselho de Sentença, restou o acusado 

ABSOLVIDO das imputações constantes dos autos (CPP, art. 386, inciso 

V). Sem custas. Transitada em julgado, efetuem-se as comunicações 

devidas. Publicada no Plenário do Tribunal do Júri, presentes intimados. 

Várzea Grande/MT, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil 

e dezessete.

Despacho/Decisão: Vistos em Correição. Conforme requerimento 

ministerial de p. 381 intime-se o réu via edital.Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310889 Nr: 6962-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER FERRAZ ALBUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KLEBER FERRAZ ALBUES, Cpf: 

93916507168, Rg: 12203610, Filiação: Juelir Ney de Albues e Maria do 

Carmo F. Albues, data de nascimento: 23/07/1981, brasileiro(a), 

casado(a), servidor público, Telefone 3686-6476. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: (...) Vistos... Feitas essas breves considerações, nos termos 

do art. 419, caput, do Código de Processo Penal, reconheço a 

possibilidade de nova definição jurídica do fato, DESCLASSIFICANDO o 

delito denunciado como doloso contra a vida na sua forma tentada para o 

delito de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº. 10.826/2003) em 

conexão com lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP – por três vezes) 

e abuso de autoridade (art. 350, do CP). Após o trânsito em julgado, dê-se 

vista ao MPE acerca de eventual prescrição, evitando-se, por economia 

processual, remessa do feito a outro juízo, e, caso negativo, 

encaminhe-se a uma das varas competentes desta Comarca. P. R. I.

Despacho/Decisão: Vistos.Ante o teor da certidão de p. 302, intime-se o 

acusado via edital.Recebo o recurso, eis que tempestivo.Vista as partes 

para o oferecimento de suas razões e contrarrazões, no prazo de 02 

(dois) dias (CPP, art. 588).Finalmente, conclusos os autos para o juízo de 

retratação (art.589, parágrafo único).Int.

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, LUIS HENRIQUE 

ESTIGARRIVO, digitei.

Várzea Grande, 15 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 276186 Nr: 19606-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 
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GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Aparecido Caparrós 

Moreno - OAB:10016, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:OAB-MT 

21407

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIOGO DA COSTA MENDONÇA, Cpf: 

02225079188, Rg: 1828336-5, Filiação: Neuza da Silva Costa Mendonça e 

Joel Soares de Mendonça, data de nascimento: 16/08/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), vendedor/comerciante, Telefone 

3686-8782. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Diogo da Costa Mendonça, para comparecer 

à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 07/11/2018 às 13h30min, quando 

será julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular da Comarca de Várzea 

Grande/MT, devendo comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, 

a fim de facilitar a preparação para a sessão de julgamento.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Determino o julgamento para a 

próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo 

a pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na 

preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ.Int.

Advertência: a) Não comparecendo à sessão designada, sem justa causa, 

a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) 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 e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC). c) Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

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, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 16 de outubro de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 276186 Nr: 19606-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Aparecido Caparrós 

Moreno - OAB:10016, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:OAB-MT 

21407

 Intimar os advogados Uelliton da Silva Lacerda (OAB/MT 21.407) e 

Clayton Aparecido Caparrós Moreno (OAB/MT 10.016), defensores do 

acusado Diogo da Costa Mendonça, para comparecer à Sessão de 

Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, 

designada para o dia 07/11/2018 às 13h30min, devendo comparecer com 

30 (trinta) minutos de antecedência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 276186 Nr: 19606-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DA COSTA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Aparecido Caparrós 

Moreno - OAB:10016, UELLITON DA SILVA LACERDA - OAB:OAB-MT 

21407

 Certifico que nestes autos não foi apreendida arma do crime e tampouco 

encaminhada(s) à este Juízo., conforme se verifica às fls. 16/17, 39, 45, 

58/59 e 61.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 262592 Nr: 18336-83.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROSA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 I – Tendo em vista a impossibilidade de comparecimento por motivo de 

saúde da Advogada do Réu a audiência de instrução e julgamento, 

redesigno para o dia 03/12/2018, às 16:30 horas.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 429110 Nr: 235-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEN EVERTON FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT

 I – O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo para o dia 26/11/2018, às 

15:00 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 392582 Nr: 6936-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRHENDOW OLLION BISPO MOREIRA, 

WASHINGTON CALIXTO DE LIMA, LUCIANO VITOR RODRIGUES BRUNO, 

RAFAEL COSTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:OAB/MT 4455, ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304/MT

 I - Dê-se vistas dos autos ao MP para que , no prazo de 3 (três) dias, 

manifeste o interesse na oitiva da testemunha MATHEUS DA SILVA CRUZ 

(fls. 473/474). Em caso de insistência, que seja informado o endereço 

atualizado da referida testemunha.

II - Designo desde já o dia 12/11/2018, às 14 horas a audiência de 

instrução e julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 393785 Nr: 7641-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON PEREIRA DE LIMA, WOSTON MAIKI 

DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RONEI AUGUSTO DUARTE - OAB:4420/MT

 I – Designo para dia 06/12/2018, às 14:50 horas, a audiência de instrução 

e julgamento.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 541394 Nr: 10610-14.2018.811.0002

 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): TULIO KAIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENDA PLATEIRA BORGES 

POZETI - OAB:24021/O, ROBSON DA SILVA - OAB:17056, TALLITA 

ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21.606

 Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu TULIO 

KAIQUE DA SILVA,... nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, 

com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/, c/c art. 61, I, do Código 

Penal.Passo a dosar a pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do 

Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a 

personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o 

comportamento, a natureza e a quantidade da droga, já que não há nos 

autos nada que revele o contrário.... elevo a pena em 1/6 (um sexto), 

encontrando o montante de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 

650 (seiscentos e cinquenta) dias multas, devendo ser frisado que o 

reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa 

daquelas que estribaram o reconhecimento dos maus antecedentes, não 

ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.Inexistindo causas de 

alteração da reprimenda, torno-a definitiva nos moldes acima.Em razão da 

reincidência, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da 

pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).Fixo o valor do dia multa, em 1/30 

(um trigésimo) do valor do salário mínimo, por não haver provas acerca do 

patrimônio do réu, nos termos do § 1º do art. 49 c/c art. 60 do Código 

Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006.Condeno o réu ao pagamento das 

custas processuais.Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário 

(depósito de fls. 35), do qual dou perdimento, ao FUNDO ESTADUAL 

SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 10.057/2014).Após o 

trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.Ainda, 

após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de 

informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…Transitada em julgado 

(ou somente para o Ministério Público) expeça-se o competente executivo 

provisório de pena., ...Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498268 Nr: 12817-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 Em cumprimento ao despacho de folha 113, impulsiono o presente feito, 

remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para complementar 

suas Alegações Finais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515029 Nr: 21658-04.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:90 dias

Intimando:Réu(s): Maike Soares Batista de Andrade, Cpf: 04693122114, 

Rg: 23902701 SEJUS MT Filiação: Jose Ananias de Andrade e Marineuza 

Soares Batista, data de nascimento: 24/03/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, Endereço: Rua 180, 03, Qd 23, Bairro: Jd Eldorado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA SENTENÇA de Vossa Senhoria, na qualidade de 

RÉU do inteiro teor da sentença proferida nos autos supra identificados, 

abaixo transcrita. O réu terá o prazo de 10 (dez) dias para manifestar se 

há interesse em recorrer da sentença.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA.

VISTOS ETC.

O representante do Ministério Público com atribuições perante este juízo, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

réu, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e 

posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, 

caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 

69 do Código Penal.

Em síntese, a denúncia narra que, no dia 22 de setembro de 2017, por 

volta das 10h30, Policiais Militares foram acionados para atender a uma 

ocorrência de crime contra o patrimônio. Então os policiais se dirigiram até 

a residência do denunciado onde o encontraram. Durante a revista 

domiciliar, os agentes públicos encontraram no imóvel meio tablete de 

pasta base, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) espingarda, calibre 

.22 e a quantia de R$ 150,00, em espécie.

Consta, ainda, que o laudo pericial da droga apreendida apresentou 

resultado positivo para Cocaína, pesando 302,17g (trezentos e dois 

gramas e dezesseis centigramas). Por derradeiro, o Ministério Público 

pede a condenação e arrola testemunhas.

Pelo despacho de fls. 120, deu-se prosseguimento ao feito. O réu foi 

notificado pessoalmente e apresentou defesa preliminar às fls. 123/126, 

por advogado constituído. A denúncia foi recebida no dia 28 de novembro 

de 2018 (fls. (129).

Na audiência de instrução, duas testemunhas foram inquiridas, sendo o 

réu, ao final, interrogado (fls. 136/138).

Os laudos periciais, definitivos da droga e da eficiência da arma de fogo, 

aportaram aos autos às fls. 152 e 154/157, respectivamente.

Em suas alegações finais, o Ministério Público, entendendo ter restado 

comprovada a materialidade e a autoria delitiva de ambos os crimes, 

pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 158/164).

 Por seu turno, a defesa alegou que a prova produzida não foi capaz de 

revelar a participação do réu no crime de tráfico e, assim, pugnou pela 

absolvição com relação a este crime. Em caso de condenação, pediu o 

reconhecimento do tráfico privilegiado. Alternativamente, requereu a 

desclassificação do delito de tráfico para o de uso, capitulado no art. 28 

da Lei Antidrogas. No que toca ao crime de posse irregular de arma de 

fogo, afirmou a defesa que arma não foi encontrada em poder do réu, mas 

sim com um corréu do feito desmembrado, motivo pelo qual pugnou pela 

absolvição, a teor do art. 386, inc. VII, do CPP (fls. 159/169).

 Então, vieram-me os autos conclusos.

Relatados, decido.

Da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Da materialidade.

A materialidade do crime é evidente, pois restou comprovada com os 

seguintes elementos: Boletim de Ocorrência (fls. 11/13), Termo de 

Apreensão (fls. 19) e laudo pericial de fls. 154/157.

O laudo, inclusive, esclareceu que a arma de fogo apreendida era 

originariamente uma carabina de pressão de uso permitido (5,5 mm), no 

entanto, foi devidamente adaptada para utilizar munições do calibre 

nominal .22 LR e realizar disparos, sendo absolutamente eficaz para tal 

fim.

Da autoria.

A autoria também é inconteste.

O réu confessou perante este juízo, ser o proprietário da espingarda, 

calibre 22, a qual estava realmente em sua casa no momento da 

abordagem policial (mídia – fls. 151).

A confissão é plenamente corroborada pelas demais provas dos autos.

Nesse sentido, as testemunhas Airton Silva da Souza Filho e Dorival 

Freire, policiais militares que participaram da diligência na casa do réu, em 

plena harmonia, declararam em Juízo que a arma estava realmente 

guardada na casa do réu e foi localizada durante a revista domiciliar (mídia 

– fls. 151).

Assim, resta plenamente configurada a posse irregular de arma de fogo 

de uso permitido, sendo a condenação medida impositiva.

Da confissão espontânea –

O réu confessou o crime, o que favoreceu a instrução, merecendo, pois, a 

atenuação inerente (CP, art. 65, III, “d”).

Do tráfico –

Da materialidade –

Não há qualquer dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico, que 

restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise das 

substâncias apreendidas, colacionado ao feito às fls. 152. O laudo é 

esclarecedor ao relatar resultado POSITIVO para a presença de 

COCAÍNA.
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 Da autoria –

O réu negou a prática do tráfico, declarando-se mero usuário de 

entorpecentes.

Afirmou que a polícia foi até sua casa porque seu cunhado, Luís Gustavo, 

havia sido abordado e revelou aos policiais que o réu tinha armas de fogo 

em casa. Disse que os policiais não encontraram as armas que 

procuravam no imóvel e, assim, ameaçaram imputar a si a prática do 

tráfico, mostrando-lhe uma “sacolinha” com drogas e balanças de 

precisão que traziam (mídia – fls. 151).

O policial Dorival Freire que participou ativamente da diligência realizada na 

casa do réu contou que sua equipe havia, incialmente, abordado um 

veículo com um suspeito de ter praticado um roubo. Segundo a 

testemunha, o suspeito informou aos policiais que Maike seria a pessoa 

que teria emprestado a arma empregada no roubo, razão por que se 

dirigiram até a casa do imputado.

Ao chegarem ao local, disse a testemunha que realizaram varredura no 

terreno do imóvel na presença do réu, oportunidade em que encontraram a 

droga e os demais materiais apreendidos (mídia – fls. 151).

Por sua vez, o policia Airton Silva da Souza Filho confirmou que a droga 

foi apreendida no local (mídia – fls. 151).

Pois bem.

Veja que, apesar de o réu ter negado o tráfico, as provas dos autos 

apontam para a autoria delitiva a ele imputada.

O réu não soube dizer a quem pertencia a droga encontrada, e quedou-se 

em acusar os agentes da lei para levantar suspeitas sobre a atuação 

policial. As alegações, entretanto, não foram minimamente comprovadas e 

não há nada nos autos a desabonar o depoimento das testemunhas 

policiais, tampouco a demonstrar que os agentes públicos teriam algum 

motivo para falsamente incriminar deliberadamente o réu.

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos e não 

destoam nos pontos cruciais da abordagem e da apreensão do 

entorpecente, não havendo, pois, nada a macula-los ou a retirar-lhes a 

credibilidade.

Pelo que se extrai das provas dos autos, restou evidente que Mayke 

guardava quantidade significativa de entorpecentes, escondida no quintal 

de sua casa.

Frise-se que, além da das drogas, também foi apreendido R$ 150,00 em 

espécie e duas balanças de precisão o que é indicativo da mercancia 

espúria.

O réu, reitere-se, disse ser mero usuário, todavia, a quantidade de drogas 

apreendida, diga-se, 302,17g (trezentos e dois gramas e dezesseis 

centigramas) de pasta base de cocaína, aliadas à presença de balanças 

de precisão no local, desvincula a possibilidade do mero uso e revela a 

destinação do entorpecente a terceiros.

Desse modo, diante da prova produzida, não há dúvidas acerca do tráfico 

em questão, sendo a condenação do réu medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

O réu não faz jus a causa especial de diminuição da pena em questão.

Isso porque a Lei 11.343/2006, destina tal benefício ao pequeno traficante, 

ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo criminoso.

O simples fato de haver cúmulo de crimes no presente processo já afasta 

a possibilidade do benefício, pois que revela a dedicação do réu à 

criminalidade.

Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e a quantidade da droga 

servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo 

diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

No caso em questão, a natureza da droga colabora para o 

recrudescimento da pena, já que havia cocaína e pasta base de cocaína 

em poder do réu.

Este magistrado entende ter sido de vital importância a alteração legislativa 

em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada 

conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, primando 

sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente, com relação à quantidade da droga, haveria no sentir deste 

juiz, uma lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos 

estragos da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não 

apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e 

talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são 

evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros 

crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de 

famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de 

jovens para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos 

custos sociais de programas de prevenção e recuperação de viciados. 

Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes 

queridos.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste 

julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao 

elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo 

humano. No caso da pasta base de cocaína, mesmo se consumida em 

pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito 

alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de 

grande toxicidade e capaz de levar o indivíduo à morte.

Então, no caso dos autos, a pena do réu deve sofrer sua variação entre o 

mínimo e o máximo, ou seja, entre cinco e quinze anos, de acordo com os 

critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/06.

Assim, pois deverá se dar a distribuição da pena base no momento 

adequado.

Da perda dos bens –

Como se sabe, o art. 63, § 1º da Lei 11.343/06 determina a destinação à 

União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e 

princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em 

favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7º, I da 

Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens 

em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, 

que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas 

searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito 

se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério 

Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos 

aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de 

aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não 

parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, 

que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao 

patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros 

Estados da Federação. Não é, evidentemente justo, ou até mesmo digno, 

que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus 

recursos.

Por cento tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da 

proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, 

situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com 

a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem 

produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de 

um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a 

droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase 

todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até 

para outros países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela 

forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar 

seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com 

roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos 

outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as 

vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas 

indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este 

Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que 

muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, 

enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das 

lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal 

armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação 

em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável.

Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos 

obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da 

própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e 

minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe 

diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus 

jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.
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Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, 

bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos 

montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou 

qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo 

em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema 

está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, 

parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui 

existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça 

federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para 

ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e 

tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também 

obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses 

recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local 

em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido 

dispositivo carece de legitimidade constitucional.

A destinação do numerário decorrente do perdimento, assim, será para o 

Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo.

Do concurso material –

Observa-se a presença do concurso material entre o crime de tráfico de 

drogas e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido atribuído ao 

réu, sendo, assim, aplicável a regra do art. 69 do Código Penal.

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:

MAIKE SOARES BATISTA DE ANDRADE, suficientemente qualificado nos 

autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as 

implicações do art.2º, da Lei 8.072/1990 e art. 12, caput, da Lei 

10.826/2003 c/c art. 65, III, “d”, na forma do art. 69, ambos do Código 

Penal.

 Passo a dosar as penas –

Do tráfico –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são favoráveis ao 

réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as 

circunstâncias; as consequências, o comportamento e a quantidade da 

droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a natureza da 

droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06 desfavorece 

completamente o réu, já que mantinha em depósito pasta base de cocaína, 

considerada droga pesada e de alto grau de nocividade, demandando 

maior rigor.

Por este motivo, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da 

Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base distanciada 

do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 

550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Não há agravantes nem atenuantes.

Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido –

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são 

favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

 Por estes motivos, com estribo no art. 59, art. 68 do Código Penal e art. 

14, caput, da Lei 10.826/2003 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou 

seja, em 1 (um) ano de detenção e 12 (doze) dias multa, nos termos do 

art. 49 também do Código Penal.

Não há agravantes.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea, porém a pena já está 

em seu mínimo legal.

Do concurso material -

Tendo em conta o que estabelece o art. 69 do Código Penal, e não sendo 

possível a simples soma matemática, ante a diversidade do regime do 

crime hediondo, estabeleço a pena final em 5 (cinco) anos e 6 (seis) 

meses de reclusão a serem cumpridos conforme a Lei dos Hediondos, 1 

(um) ano de detenção e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias multa.

Torno a pena definitiva nos moldes acima

 Estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, em 

razão do réu ser primário e de que as penas cumuladas são inferiores a 8 

(oito) anos de reclusão. (CP, art. 33, §§ 2º, b, e 3º).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, 

tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 

49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se o numerário (R$150,00) ao 

FUNDO ESTADUAL SOBRE DROGAS (FUNESD/MT – instituído pela Lei n. 

10.057/2014).

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos 

órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc…

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida.

Promova-se o encaminhamento da arma de fogo, da qual dou perdimento, 

ao Exército para as providências cabíveis.

Encaminhem-se os seguintes objetos: duas balanças de precisão, à 

Diretoria do Fórum para destinação ou destruição.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 498268 Nr: 12817-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O

 Vistos etc.

Pelo que observa o acusado foi denunciado pelos crimes de tráfico de 

drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), falsa identidade (art. 307, 

“caput” do Código Penal) e resistência(art. 329 do Código Penal), porém a 

defesa em suas derradeiras falas (fls. 110/112) não se pronunciou com 

relação ao dois últimos delitos, o que torna ele indefeso neste particular. 

Assim, converto o julgamento em diligência para que, no prazo de cinco 

dias, o ilustre Advogado complemente suas alegações finais.

Int.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 519546 Nr: 24229-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FREESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:OAB/MT 12.803

 DRA. VALDINEIDE OVÍDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB/MT 12.803, da 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 24/10/2018 às 

14:15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 524667 Nr: 1161-32.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ BARBOSA PEROSO - 

OAB:14.844

 Drª BEATRIZ BARBOSA PEROSO OAB/MT 14844 - para apresentar as 

razões recursais.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 530885 Nr: 4880-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO 

SABINO - OAB:16082, Fernando Santos Soares - OAB:19427, REGINA 

DA SILVA MONTEIRO - OAB:OAB/MT 10.517

 Por todo o exposto, mantenho as medidas protetivas outrora deferidas, e 

JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu EMMANUEL FABIANO 

SABINO SILVESTRE, filho de José Irineu Silvestre e Maurília Benedita 

Sabino Silvestre, com fulcro no artigo 217-A, caput, praticado por 2X 

(duas vezes) em continuidade delitiva...com incidência do artigo 61, inciso 

II, alínea “f”, c/c artigo 234-A, inciso III, todos do Código Penal, na forma do 

artigo 7º, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, com observância do artigo 1º, 

inciso VI, da Lei n. 8.072/1990. DA DOSIMETRIAIII.I.I – (...)Dessa maneira, 

por serem dois crimes de estupros de vulnerável (artigo 217-A do Código 

Penal) praticadas nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução a pena de 15 anos e 6 meses de reclusão será aumentada em 

1/6, correspondendo a 2 anos e 7 meses de reclusão, totalizando 18 

(dezoito) anos e 1 (um) mês de reclusão a serem cumpridos incialmente 

em regime fechado, conforme o artigo 2°, §1° da Lei n. 8.072/1990.AINDA, 

CONDENO o réu ao pagamento mínimo na quantia de R$30.000,00 (trinta 

mil reais), a título de danos morais causados pelos crimes de estupros de 

vulnerável, a serem pagos em favor da vítima S.S.W. ...Como o réu 

permaneceu solto durante toda a instrução criminal e não existem motivos, 

nos autos em epígrafe, que autorizem a decretação da prisão preventiva 

do réu EMMANUEL FABIANO SABINO SILVESTRE, concedo-o o direito de 

recorrer em liberdade.Expeça-se ofício à Justiça Federal de 1º Grau da 

Seção Judiciária de Mato Grosso comunicando a perda do cargo de 

Técnico Judiciário/Administrativa, do servidor EMMANUEL FABIANO 

SABINO SILVESTRE, Lotação: seção de Segurança, Vigilância e 

Transporte, em decorrência dos efeitos específicos desta condenação, 

com fulcro no artigo 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal.Confirmado a 

presente decisão em 2ª instância, dê-se início ao cumprimento provisória 

da pena com a expedição de mandado de prisão definitivo 

concomitantemente com a expedição de carta de execução provisória de 

pena (...), nos moldes do artigo 1.556 da CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 533803 Nr: 6485-03.2018.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:OAB/9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO JUDICIAL DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS 

APRESENTADOS ÀS FLS. 46/76.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 528846 Nr: 3655-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMGCT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BARBOSA SOARES 

- OAB:15365

 Vistos etc.Em primeiro lugar, considerando que não existe, em regra, no 

sistema jurídico brasileiro, a figura do pedido de reconsideração dos 

despachos/decisões/sentenças, que devem ser atacadas sempre pelos 

instrumentos jurídicos hábeis, de forma que eventual error in judicando 

deve, se for o caso, ser sanado pela instância adequada, não há outra 

alternativa a este Juízo senão a de indeferir o pedido de reconsideração 

formulado pelo parquet às fls. 1723/1733, pelas razões já explicitadas 

detida e fundamentadamente no r. decisum de fls. 1328/1337, que 

indeferiu o pleito liminar formulado nesta ação.Em segundo lugar, 

considerando que o réu informou que algumas irregularidades já teriam 

sido sanadas e que está providenciando todos os registros necessários, 

remetam-se os autos para a Central de Conciliação desta Comarca a fim 

de que seja designada audiência de conciliação/mediação, em atendimento 

ao disposto no artigo 1º, § 3º, do CPC , bem como à Ordem de Serviço nº 

01/2014 do NPMCSC e Resolução nº 125/2010 do CNJ.A parte requerida 

deverá comparecer à audiência pessoalmente ou por meio de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem como acompanhada de seu 

advogado.O não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes 

à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do § 8º do artigo 334 do CPC. (...) 

.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 16 de outubro de 

2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. A. GARCIA EIRELI - ME (RÉU)

ALESANDRA GESLAINE ALENCAR (RÉU)

DANIEL BERNARDO GARCIA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002738-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENIZIO ROSA DA PENHA (AUTOR(A))

WANER SANDRO CESAR FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar corretamente o protocolo da petição de ID 

15969618 Ana Paula Garcia de Moura 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 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005462-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY ROLDAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05(cinco) dias, cujo teor é:Certifico 

que, em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão expedido pelo 

MM.º (a) Juiz (a) de Direito da Vara acima mencionada, que: Dirigi-me até a 

quadra 157,lote 7, Cohab Canelas, nesta Comarca, e lá estando, nos dias 

31.08 e 05.09, em horários alternados, NÃO FOI POSSÍVEL proceder a 

apreensão do veículo Marca Fiat Strada Working, cor prata, placa PVQ 

9203, ano 2015, em virtude de não localizá-lo no citado endereço. Sendo 

assim, faço a devolução do mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé. Oficial de Justiça. . VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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: 1003475-02.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE SA CORREA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

informar o endereço da Citação, a ser cumprido pelo Sr.(a) Oficial de 

Justiça, tendo em vista que foram juntadas somente a guia e comprovante 

de pagamento. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim 

Maierhofer Biava Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007715-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ED FERNANDO BARROS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Juciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000139-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE SOUZA COTRIM - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006181-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (EXECUTADO)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000180-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBEIRO GUEDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000237-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELTON DE MATOS NEVES REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

NELTON DE MATOS NEVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 

dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002302-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004902-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M A A MONTEIRO DA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando a parte requerente para 

efetuar o pagamento, referente às diligências a serem cumpridas pelo Sr.

(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de (05) cinco 
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dias. VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 2018. (Assinado Digitalmente) 

Nelson de Oliveira Técnico Judiciário Kamilla Pardim Maierhofer Biava 

Estagiária Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001532-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO BOMDEMAIS LTDA ME - ME (EXECUTADO)

ADRIELE NEIVA DE AQUINO GARCIA MIRANDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005912-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEFISH INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (EXECUTADO)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO: Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos intimando 

a parte requerente para efetuar o pagamento, referente às diligências a 

serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a guia de 

pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias VÁRZEA GRANDE, 17 de outubro de 

2018. Ana Paula Garcia de Moura 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 Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308724 Nr: 4688-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE P. SANTOS - 

OAB:14232

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte credora (banco), para que, em 05 (cinco) dias, 

junte aos autos planilha com o atual valor da dívida, acrescidos da multa e 

honorários advocatícios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297781 Nr: 18245-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENISE BOEIRA DE GODOI E CIA LTDA ME, 

DENISE BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300680 Nr: 21354-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPERAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS E RAÇÕES LTDA-EPP, ROSENIL RODRIGUES DA ROCHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 316551 Nr: 12926-73.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA & CIA 

LTDA - ME, MAXWELL ELLEN GOMES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que em 

05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411482 Nr: 17456-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREVALE TRANSPORTES LTDA, JOVILSO 

JOSE LAZZARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Baiao - 

OAB:21453-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se no mesmo, acerca 

da inércia da parte requerido (a), no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291942 Nr: 11689-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 

AMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILJO - OAB:OAB/MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de (05) cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 221701 Nr: 1981-66.2009.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEMINI - PROJETOS INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, Tatiana Benjamin Villar Prudêncio - OAB:9887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RENNO LIMA 

GUIMARAES DE ANDRADE - OAB:

 procedo a intimaçao das partes conforme item 8. da decisão de fls 279.8. 

Com o cálculo nos autos, às partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, e, na sequência, conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391522 Nr: 6255-63.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SANTANA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:OAB/ SP 248.505, JACKSON W R SANTOS - OAB:226.132, jose 

martins - OAB:, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de (05) cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 512-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, OVÍDIO SOARES DA SILVA, DERLY SOARES DA SILVA, CLARICE 

BASSALOBRE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.____________Danielly Furlan - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 247970 Nr: 7694-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOACIL DOS SANTOS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE BATISTA FILHO - 

OAB:19793/PR, RENATA ROMANINI DA SILVA - OAB:13.092-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.____________Danielly Furlan - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 250617 Nr: 9910-19.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO SCHUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ LEASING ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA ESMERALDA BRANDÃO 

DE SÁ ARRUDA - OAB:13.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.____________Danielly Furlan - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306620 Nr: 2420-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:SP/32909

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 
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requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.____________Danielly Furlan - Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315706 Nr: 12055-43.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS SABATINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.____________Danielly Furlan - Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303123 Nr: 24035-21.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 7161

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida, para que em 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 276139 Nr: 19538-95.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEDER ROBERTO ADRIANO MARTINS 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCILA GRACIANE DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 12.005

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte requerida para que complemente 

o valor do débito, nos termos do cálculo judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão caso 

venha o requerido deixar de purgar a mora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 443239 Nr: 8467-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT18.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.18. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.19. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença.19. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.20. P. I. C..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219339 Nr: 14827-52.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:11400/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do autor, tal 

como requerido nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme artigo 450, § 3º da CNGJ.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 308111 Nr: 4069-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4614/MT, WANER SANDRO CESAR FRANÇA - OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 

14.469-A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada em Juízo em favor do 

patrono do autor, tal como requerido nos autos.

2. Expeça-se, pois, o competente Alvará Judicial para a conta indicada 

nos autos.

3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270991 Nr: 12919-52.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário para o regular prosseguimento da ação.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em prazo igual, manifeste-se seu interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 287926 Nr: 7322-68.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOLINDA CARRAZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 7.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 Vistos.

.

1. Ao arquivo com as baixas necessárias e, havendo custas processuais 

a serem recolhidas, intimem-se a parte interessada ao pagamento e, em 

caso de inércia, anote-se o nome na ficha de débitos do cartório 

distribuidor.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 48570 Nr: 3505-45.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA, MARIA LUCIA PIRES RAMOS 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 28/09/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10348, de 28/09/2018 e publicado no dia 

01/10/2018, não constou o nome dos novos patronos nomeados pelo 

requerente em fls. de nº 147/148 , desse modo, faço-lhes nova intimação, 

para que se manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000894-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO (ADVOGADO(A))

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE ABREU PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000894-43.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RÉU: APARECIDA DE ABREU 

PERIS Vistos. 1. Considerando que a parte requerida não fora formalmente 

citada, redesigno a Audiência de Conciliação a ser realizada no dia 

11/12/2018, às 14h20min, devendo ser expedido mandado de citação a 

ser cumprido pelo senhor Oficial de Justiça. 2. Consigne no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003306-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003306-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARLITO FERNANDES NETO Vistos. .. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S.A, em desfavor de 

CARLITO FERNANDES NETO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (ID. 

15347603). 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que 

sequer fora citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Proceda-se a baixa na restrição judicial, via Renajud, caso existente. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 9. P. I. C. 10. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003028-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

SELANO - COMERCIAL DE PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS 

LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003028-14.2016.8.11.0002 EMBARGANTE: SELANO - COMERCIAL DE 

PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA - ME EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. Cuida-se de Embargos à 

Execução ajuizados por SELANO – COMERCIAL DE PRODUTOS 

INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA – ME em face do BANCO 

BRADESCO, qualificados nos autos, alegando excesso de execução e 

abusividade na cobrança dos encargados pactuados, pelo que 

requereram sua revisão. 2. Os Embargos foram recebidos (id 3289650) e 

o embargado, devidamente intimado, apresentou a impugnação aos 

embargos (id 4907276), alegando a inexistência das abusividades 

apontadas, requerendo a improcedência dos embargos à execução e, 

consequentemente, a procedência da ação de execução. 3. O embargante 

manifestou-se com relação à impugnação (id 5773799). 4. Os autos 

vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 5. Registro, inicialmente, que a 

lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento antecipado do 

mérito, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento. 

DAS PRELIMINARES DO EFEITO SUSPENSIVO 6. O embargado pugnou 

pelo indeferimento de concessão de efeito suspensivo, com o 

prosseguimento da ação de execução, tendo em vista que não há provas 

nos autos de que a execução estaria garantida. 7. Todavia, verifico que 

não fora concedido efeito suspensivo pleiteado, em razão do não 

preenchimento dos requisitos necessários para sua atribuição, mormente, 

por não haver execução garantida por penhora, depósito ou caução 

suficiente, nos termos do art. 919, § 1º do CPC. 8. Desse modo, rejeito a 

impugnação apresentada. DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 9. 

Opõe-se o embargado contra o deferimento da assistência judiciária 

gratuita em favor do embargante, argumentando que o mesmo contratou 
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advogado particular, somado ao fato de ter buscado um crédito de R$ 

50.922,43 (cinquenta mil e novecentos e vinte e dois reais e quarenta e 

três centavos), demonstrando, assim, sua capacidade financeira. 10. Pois 

bem. No caso dos autos, o embargante nada juntou de documentos ou 

provas que fossem contundentes e capazes de alterar o cenário 

inicialmente formado, no campo da gratuidade deferida. 11. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA RENDA OU SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS 

IMPUGNADOS - ÔNUS PROBATÓRIO DE QUE NÃO SE DESENCUMBIRAM 

OS IMPUGNANTES - SENTENÇA REFORMADA. Para a impugnação à 

justiça gratuita a parte contrária deverá comprovar a percepção de renda 

ou situação financeira do impugnado. A existência de bens móveis ou 

imóveis não obsta a concessão do favor legal. O acesso à assistência 

judiciária gratuita é garantia individual e fundamental do cidadão, previsto 

no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e na Lei nº 1.060/50 que em 

seus arts. 2º, § único e 4º, § 1º não estabelece a pobreza como condição 

para sua obtenção e sim a insuficiência de recursos. (Ap 33212/2009, 

DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2010, 

Publicado no DJE 17/06/2010)” 12. Assim, considerando que o embargado 

não comprovou nos autos que o embargante possui condição financeira 

suficiente para arcar com as custas e honorários advocatícios deixo de 

acolher a preliminar arguida e mantenho a gratuidade da justiça ao 

embargante, nos termos já deferidos. DO MÉRITO 13. Cuida-se de 

Embargos à Execução ajuizados por SELANO – COMERCIAL DE 

PRODUTOS INDENIZADOS DE SEGURADORAS LTDA – ME em face do 

BANCO BRADESCO, qualificados nos autos, conforme relatório acima. DO 

EXCESSO DE EXECUÇÃO 14. O embargante pretende, além da revisão do 

contrato firmado entre as partes, objetivando expurgar supostas 

abusividades, impugnarem os cálculos trazidos pelo embargado na ação 

de execução, em razão do suposto excesso de execução. 15. Contudo, 

deixo de examinar o alegado excesso, vez que não fora apresentado o 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, § 4º, 

inciso II do CPC). 16. Imprescindível a apresentação de memória de cálculo 

em casos de alegação de excesso de execução, requisito este que a 

parte embargante não cumpriu, em manifesto desrespeito ao disposto no 

art. 917, §§ 3º e 4º do CPC. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 17. Nos 

termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios 

estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são 

abusivos. 18. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória há muito 

se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 19. 

Contudo, os juros remuneratórios deverão ser limitados à taxa media de 

mercado, quando requerida e comprovada nos autos. 20. No caso dos 

autos, o embargante pugnou apenas pela limitação dos juros a 12% ao 

ano, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar que as taxas de 

juros contratados sejam díspares em excesso da média praticada no 

mercado, de tal modo que, torna inócuo seu argumento de excessividade 

e abusividade. 21. Por esta razão, improcede o pedido neste particular 

aspecto. Tabela Price 22. Há, agora, que se analisar a alegação do 

embargante de que a utilização do Sistema Francês de capitalização e 

amortização de débitos (Tabela Price) significaria cobrança de taxa de 

juros superior à contratada, porque inflacionaria o saldo devedor. 23. O 

sistema conhecido como Tabela Price consiste em amortização da dívida 

em prestações periódicas, iguais e sucessivas, sendo o valor da 

prestação composto de duas parcelas, uma de juros e outra de capital. 24. 

De acordo com entendimento já pacificado não há ilegalidade na aplicação 

da referida tabela, consoante se vê dos julgados do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS – TAXA EXPRESSAMENTE PACTUADA - ABAIXO DA 

MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE 

PACTUADA - EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA 

TABELA PRICE – PEDIDO REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 

12% ao ano, por si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no 

REsp Nº 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 

Abusividade também não verificada em relação à taxa média de mercado 

disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de 

contrato.2. 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. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. Tabela Price. Legalidade. 

O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização 

não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez 

que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o 

qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010); e, viabiliza a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. (Ap 32952/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). 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. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (Ap 144648/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018) 25. Para o STJ, não há ilegalidade na 

aplicação da Tabela Price, conforme aresto que segue: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PREPARO NÃO REALIZADO 

CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – ACOLHIDA – MÉRITO - 

APLICAÇÃO CDC - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO 

BANCÁRIO – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DE ARBITRARIEDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM 

DOBRO – NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO DE FORMA 

SIMPLES – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS 

– RECURSO DE BANCO SAFRA S/A NÃO CONHECIDO – RECURSO DE 

JOSÉ ROBERTO GAIOTE IMPROVIDO. O preparo da apelação há de ser 

feito no momento de sua interposição, sob pena de não conhecimento do 

recurso por deserção (art. 511, CPC). Sobre a questão prevalece no 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos 

firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, 

atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização 

mensal dos juros, desde que pactuada de forma clara e expressa. A 

Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros. Em muitos casos, é esse 

sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do 

negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do 

contrato bastante acessíveis. Assim, a Tabela Price não é ilegal em si 

mesma, mas apenas quando embute, comprovadamente, juros compostos. 

Conforme entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, não há ilegalidade na utilização da "Tabela Price" como método de 

amortização do financiamento. A repetição de indébito deve ocorrer na 

forma simples, tendo em vista a ausência de prova de má-fé da instituição 

financeira que enseja seu pagamento em dobro. (Ap 167261/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015). 26. No caso dos autos, não há 

que falar-se em ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que, 

mesmo não havendo previsão expressa de sua contratação, os juros 

foram cobrados integralmente pelas prestações do financiamento e o 

saldo devedor amortizado por outra parte das prestações. 27. Além disso, 

sua aplicação estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, 

permitindo que o consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique 

ciente de suas obrigações. 28. Por esta razão, improcede o pleito. DA 

DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS 

FIRMADOS ENTRE AS PARTES 29. Quanto ao tema, é o seguinte o teor da 

súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários, é 
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vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. 

30. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não especificados e não 

discriminados. DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS 31. O embargante alega 

ser ilegal a cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, no 

contrato firmado entre as partes. 32. Pois bem. No que concerne à 

possibilidade da capitalização diária dos juros, entendo que a matéria não 

demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento emanado do 

Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso 

Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a 

capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida 

nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data 

da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, in verbis: 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. (...) 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". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, provido. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 33. No caso dos autos, constou 

expressamente do “item 5” do contrato de id 1452079 da ação de 

execução extrajudicial, que a capitalização será contabilizada diariamente. 

Ora, conforme já consolidado pela jurisprudência, a capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara, que é o caso dos autos. 34. Sobre o tema, segue os 

julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DECORRENTE DE ALEGAÇÃO 

GENÉRICA DOS ENCARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ATO 

SENTENCIAL MODIFICADO NESTE PONTO - PARTE QUE DEMONSTRA DE 

FORMA CLARA AS CLÁUSULAS QUE PRENTENDE REVISAR - APELO 

PROVIDO NESTE CAPÍTULO - JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTE 

SODALÍCIO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – POSSIBILIDADE – 

PRELIMINAR – OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – 

MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – CARACTERIZADA 

– TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – READEQUAÇÃO DA 

CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DA APLICAÇÃO DA TABELA 

PRICE – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – 

PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – 1% AO 

MÊS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – MULTA MORATÓRIA FIXADA 

EM 2% - LICITUDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUTORA – ART. 86, DO CPC – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Capitalização diária dos juros. 

Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista 

expressamente no contrato.[...]”. (Ap 19366/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) EMENTA RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – 

PEDIDO GENÉRICO QUANTO A NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

ABUSIVAS – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 

ESPECÍFICA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES À MEDIA DE MERCADO – 

MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – EXCESSO NÃO OCORRIDO - – 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – 

“AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – MANUTENÇÃO DOS 

ENCARGOS MORATÓRIOS - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] ”No julgamento 

do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, 

restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da 

publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização 

dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de 

forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de 

juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a 

mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / 

MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015). Não 

há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente 

prevista no contrato. [...]”. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 15/05/2018). 35. Ademais, o contrato pactuado informa a 

taxa de juros mensal e a anual, sendo essa última (59,92%), superior ao 

duodécuplo da mensal (3,99% x 12 = 47,88%), demonstrando, assim, que 

a capitalização se dá em periodicidade inferior a um ano. 36. Desta forma, 

entendo que restou prevista de forma expressa e clara a capitalização 

diária dos juros, não havendo qualquer irregularidade na sua cobrança, 

37. Portanto, improcede tal pleito. DOS JUROS MORATÓRIOS 38. Nos 

termos da Súmula n.º 379, do STJ, "Nos contratos bancários não regidos 

por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 

convencionados até o limite de 1% ao mês". 39. No caso dos autos, 

verifico que o contrato prevê JUROS DE MORA de 1% (um por cento) ao 

mês, conforme item “b.2” – id 1452079 (Ação de Execução Extrajudicial nº 

1000030-73.2016.8.11.0002). 40. Dessa forma, deixo de afastar o referido 

encargo, tendo-se em vista que está em consonância com a previsão 

legal. 41. Por esta razão, improcede o pleito. DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – NÃO PREVISTA EM CONTRATO 42. Quanto à comissão 

de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua 

legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer outro encargo 

moratório, caso em que devem ser excluídos os demais encargos 

moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 43. No entanto, deixo 

de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos autos 

qualquer informação acerca dessa cobrança. 44. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

embargado. DISPOSITIVO 45. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o 

mérito, nos termos do art. 318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do 

Código de Processo Civil. 46. Condeno o embargante ao pagamento dos 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferida, nos termos do art. 98, § 3º do 

CPC. 47. Transitada em julgado, translade-se cópia desta decisão para a 

a ç ã o  d e  e x e c u ç ã o  e x t r a j u d i c i a l  ( P r o c e s s o  n º 

1000030-73.2016.8.11.0002), procedendo-se com as baixas e anotações 

de praxe. 48. P.I.C. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005254-89.2016.8.11.0002 AUTOR(A): GIZELMA CASAGRANDI RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Trata-se de Ação de Prestação de Contas 

proposta por GIZELMA CASAGRANDI em face do BANCO HONDA S/A, 

partes qualificadas nos autos. 2. Aduz, a requerente, que em 04/10/12 

firmou um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária 

nº 1128855, para aquisição de um veículo marca HONDA, modelo Biz 125 

ES N, chassi 9C2JC4820CR071602, cor preta, ano 2012, placa OBI-7259, 

Renavan 490576150, no valor total de R$ 10.565,28 (dez mil e quinhentos 

e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), para ser pago em 36 

(trinta e seis) parcelas mensais. 3. Afirma que deixou de efetuar o 

pagamento da parcela nº 24, com vencimento em 05/10/2014 e, diante do 

seu inadimplemento, o requerido ingressou com uma Ação de Busca e 

Apreensão. Ademais, como a autora não teve condições de purgar a 
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mora, o veículo fora apreendido para garantir a quitação do débito. 4. 

Dessa forma, requer a prestação de contas, a fim de ser informado sobre 

a venda do veículo, bem como da utilização do valor arrecadado na 

purgação da mora, dando fim à relação jurídica existente entre as partes. 

5. Com a exordial foram juntados os documentos de id’s 4283368, 

4283403, 4283435, 4283465 e 4283481. 6. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação (id 4952897), arguindo, 

preliminarmente, ausência de interesse de agir e, no mérito, requer a 

improcedência do pedido. Juntou documentos nos id’s 4952903, 4952907, 

4952911, 4952918, 4952923, 4952927, 4952932 e 4952939. 7. A parte 

autora, por sua vez, apresentou a impugnação à contestação (id 

6076986), reafirmando seu pedido inicial. 8. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de Prestação de 

Contas proposta por GIZELMA CASAGRANDI em face do BANCO HONDA 

S/A, partes qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 10. Em sede 

de contestação, o requerido arguiu preliminar de falta de interesse de agir, 

uma vez que não houve a venda do veículo até a presente data. 11. 

Inicialmente, com relação a preliminar arguida pelo requerido de ausência 

de interesse processual, verifico ser questão que se confunde com o 

mérito e com este deve ser examinada. 12. Logo, rejeito a prejudicial 

arguida. 13. Versa o feito sobre pedido de prestação de contas, alegando 

a autora que, o requerido não prestou contas acerca da venda do veículo 

apreendido na ação de Busca e Apreensão, bem como do valor da mora 

com suas respectivas correções, até a data da venda, e do saldo, se 

houver. 14. O requerido, por sua vez, afirma que não houve a venda do 

veículo, razão pela qual, não há como prestar as contas, de acordo com o 

pedido formulado pela parte autora. Ademais, o requerido alega não fora 

procurado pela autora na esfera administrativa para resolver a questão e 

que, após a venda do bem, a parte será informada sobre eventual valor 

remanescente. 15. Pois bem. O procedimento da prestação de contas, 

hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC e 

divide-se em duas fases. A primeira refere-se à análise da obrigação de 

prestar contas, ou seja, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir 

as contas e a segunda, verifica-se a existência de crédito ou débito. 16. 

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXIGIR CONTAS - PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE 

EXIGIR CONTAS - DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO 

- RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE 

OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o 

legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o 

propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem 

razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, 

do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando 

o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 

552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim 

ao processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando 

que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 17. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 18. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decretro-Lei nº 911/69. 19. Nesse sentido: APELAÇÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E 

APREENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. 

EXISTÊNCIA DE CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. Apesar de o recorrente afirmar que eventual obrigação 

de prestação de contas deveria ter sido postulada nos autos da ação de 

busca e apreensão do veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta 

que, caso existente a obrigação de prestar as contas, sejam elas 

realizadas na presente ação, específica para tal fim. 2. Descabe falar-se 

em ausência de interesse de agir quando possível à autora postular 

prestação de contas atinentes aos recursos recebidos pela venda de 

veículo apreendido em ação de busca e apreensão, em decorrência da 

obrigação legal disposta no artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação 

de prestação de contas é dividida em duas fases, sendo que, num 

primeiro momento, decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as 

contas para, em segunda fase, decidir-se acerca de eventual quantum do 

crédito ou débito. 4. Encontrando-se o feito na primeira fase, não cabe 

apreciar, em tal momento processual, a existência de crédito ou débito, 

conforme alegações do réu, visto que referente ao procedimento de 

segunda fase da prestação de contas. 5. Descabida condenação, de 

ofício, por litigância de má-fé, com base em oferecimento de defesa contra 

texto expresso de lei, quando inexistente comprovação de conduta 

maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco ocorrência de dano 

processual a outra parte ou retardamento prolongado do feito, não 

podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de defesa. 6. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente 

reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 20140110853139, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 07/10/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/10/2015 . Pág.: 247) 20. 

Com efeito, o veículo objeto da medida liminar da ação de Busca e 

Apreensão (nº 20030-48.2015.811.0002 – cód. 416203) fora apreendido, 

consolidando nas mãos do requerente, o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem, o que o legitima em seu interesse de exigir as 

contas do requerido. 21. Ademais, os documentos colacionados ao 

processo judicial eletrônico corroboram os fatos alegados pela parte 

autora. 22. Dessa forma, não há que se falar em desobrigação do 

requerido no seu múnus de prestar contas. 23. Diante do exposto, 

PROVEJO o pedido de prestação de contas, para condenar o requerido à 

prestação de contas à parte autora, de acordo com o disposto no art. 551 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito 

impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do 

CPC/2015. 24. Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias 

para a autora manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar 

o disposto no § 3º, do art. 550 do CPC. 25. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005353-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

ANISIO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005353-25.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ANISIO PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: BANCO BRADESCO S.A Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas interposta por ANÍSIO PEREIRA DOS SANTOS em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. 2. Assevera o autor que fora realizado um empréstimo no valor 

de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) sem a sua ciência ou anuência, 

que procurou informações junto à instituição financeira e ninguém soube 

informar o ocorrido. Afirma que realizou o pagamento do tal empréstimo 

que nunca solicitou. Ingressou com a presente demanda, para que ao final 

seja julgada procedente e determinada que a instituição financeira 

apresente os documentos relativos ao suposto empréstimo realizado no 

ano de 2013 no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como 

os comprovantes de pagamentos. 3. Em decisão ID. 10595797 

determinou-se a citação da parte requerida. 4. Realizada audiência de 

conciliação ID. 12072557 esta restou infrutífera. 5. A parte requerida 

apresentou sua contestação em ID. 12121289, asseverando a 

desnecessidade da propositura da ação, que não é obrigação da parte 

apresentar documentos que não existem, bem como não há como juntar 

documentos não individualizados ou especificados. 6. O autor, por sua 

vez, apresentou a impugnação visualizada em ID. 12337838. 7. Vieram-me 

conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. 8. Inicialmente, registro que a 

presente lide comporta julgamento antecipado, uma vez que os elementos 

constantes dos autos já são suficientes para formar convicção (art. 355, I, 

do Código de Processo Civil). DO MÉRITO 9. Trata-se de ação de produção 
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antecipada de provas, proposta por Anísio Pereira dos Santos, em face de 

Banco Bradesco S/A, conforme narrado no relatório supra. 10. O autor 

alega que fora realizado um empréstimo no valor de R$ 420,00 

(quatrocentos e vinte reais) sem a sua ciência ou anuência, que a 

instituição financeira nada lhe informou quando buscou informações e, por 

fim, teve que realizar o pagamento do empréstimo. 11. A requerida em 

contrapartida aduz que não lhe cabe apresentar documentos que não 

existem, a impossibilidade de apresentar documentos não individualizados 

ou especificados e, que a conta encontra-se encerrada, não constando 

nenhum empréstimo no valor informado na inicial. 12. Pois bem, consigno 

que, inexiste óbice legal à propositura de ação judicial para exibição de 

documento comum às partes, além do que é desnecessária a prova de 

negativa de requerimento administrativo para ingresso de ação. 13. 

Ademais, verifico que a peça inicial encontra-se instruída com documentos 

que evidenciam o laço contratual entre as partes. 14. Deste modo, resta 

claro o dever da instituição financeira apresentar aos seus correntistas os 

contratos e extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica 

tutelada pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da 

hipossuficiência da parte autora. Ademais, denoto que ao autor fora 

deferida a inversão do ônus da prova. 15. Sobre o assunto, trago o 

recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXTRATOS DE CADERNETAS 

DE POUPANÇA - Sentença de procedência que reconheceu o dever de 

exibir os extratos das contas poupança indicadas pelo autor. CABIMENTO: 

Houve o válido pedido prévio e com prazo razoável para a exibição dos 

extratos solicitados pelo autor. Os documentos são comuns às partes, 

cuja guarda e zelo cabem à instituição financeira. A instituição financeira é 

responsável pelo gerenciamento das contas bancárias e dos contratos 

firmados, portanto tem a obrigação de apresentar os documentos 

inerentes a eles quando solicitados pelo cliente. Evidente o dever de exibir 

os documentos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 00505383620098260562 

SP 0050538-36.2009.8.26.0562, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2018)” 16. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação da parte requerida em exibir os documentos ao autor, estes que 

devidamente especificados, sendo, o contrato de empréstimo realizado no 

ano de 2013 no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como 

os comprovantes de pagamentos, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, 

do Código de Processo Civil). 17. Na contestação ofertada, o requerido 

não exibiu os documentos solicitados, olvidando-se que lhe caberia assim 

proceder no prazo da defesa. 18. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta 

ação de produção antecipada de provas para, nos termos do art. 400, I e 

II, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no 

prazo de 10 (dez) dias, o contrato de empréstimo realizado no ano de 

2013 no valor de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), bem como os 

comprovantes de pagamentos. 19. Pelo princípio da sucumbência e por ter 

o requerido dado ares de litigiosidade ao pedido, além de não ter exibido 

os documentos na oportunidade da defesa, condeno-o ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais). 20. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquive-se. 21. P. I. C. 22. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000856-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANETE HONORATO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000856-31.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: IVANETE HONORATO DE ARAUJO 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de IVANETE HONORATO 

DE ARAUJO, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de 

Id. 12582629, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Sem 

custas. 6. Considerando que a parte autora desiste do prazo recursal, 

certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002612-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RICCI BIZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002612-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDERSON RICCI BIZ Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que BANCO J. SAFRA S.A, move em desfavor de 

ANDERSON RICCI BIZ, com pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito 

nos autos. 2. Primeiramente, indefiro o pedido do autor de dilação do prazo 

(id. 13199649), tendo em vista que, houve tempo suficiente para o 

cumprimento da decisão de Id. 12687707. 3. Em decisão id. 12687707 fora 

concedido o prazo de 15 dias para que o autor emendasse a inicial, a fim 

de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de 

indeferimento, eis que a notificação colacionada aos autos retornou com 

motivo “NÃO PROCURADO”. 4. Em que pese à juntada do instrumento de 

protesto, verifico que o autor não esgotou todos os meios para localização 

do requerido, a fim de efetivar sua constituição em mora. 5. Todavia, a 

parte autora, ainda que tenha peticionado no feito, não emendou a inicial 

satisfatoriamente. 6. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o 

bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 7. Nesse sentindo: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA -NOTIFICAÇÃO 

EXPEDIDA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - RÉU NÃO 

PROCURADO - INVALIDADE DO ATO - RECURSO NÃO PROVIDO. Patente 

a mora, e tendo a financeira cumprido os ditames legais, expedindo 

notificação para o endereço declinado pelo réu no contrato, não pode esta 

ser considerada válida, vez que não recebida. É desnecessária a 

assinatura de próprio punho do devedor no recebimento no aviso, mas a 

notificação precisa ser recebida. In casu, considerando que a notificação 

não foi recebida após as tentativas de entrega, constando a anotação 

"não procurado", inviabilizando-se a pessoal notificação do réu, correta a 

r.  decisão agravada. (TJ-SP 20988113420188260000 SP 

2098811-34.2018.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

12/06/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

12/06/2018)”. 8. Desta feita, não comprovada a regular constituição em 

mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil. 10. Custas pagas na distribuição. 11. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004976-88.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

G. N. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS OAB - 815.244.121-04 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S/A (RÉU)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004976-88.2016.8.11.0002 AUTOR(A): GABRIEL NICOLAI DE CAMPOS 

CURADOR: ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS RÉU: BANCO BRADESCO S/A 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos morais, com pedido de Tutela de Urgência promovida por G.N.D.C., 

representado neste ato por sua genitora ROSMERI NICOLAI DE CAMPOS, 

em face de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Aduz a genitora do menor que, visando garantir um futuro e 

qualidade de vida melhor aos seus filhos, compareceu a uma das 

agências da requerida e, em contato com o gerente do banco vislumbrou 

vantagens de abrir uma conta poupança, pois lhe fora informada que a 

conta seria isenta de imposto de renda, cobranças de tarifa mensal e que 

os valores depositados teriam rendimentos. 3. Assim, na data de 

14/01/2016 a genitora da requerente efetuou a abertura da conta 

poupança em nome do seu filho, sob nº 0031927-9, agência 1941-0, 

efetuando de imediato um depósito no valor de R$ 100,00 (cem reais). 4. 

Todavia, ao analisar o extrato da conta, verificou que a instituição 

financeira ora requerida vem cobrando mensalmente o valor de R$ 10,40 

(dez reais e quarenta centavos), e por ultimo R$ 11,10 (onze reais e dez 

centavos), referente ao serviço “Cesta B. Express 4”. 5. Assevera que, 

inconformada com as cobranças retornou a agência e questionou o 

gerente e este lhe informou que as cobranças eram normais. Assevera 

por fim que, em razão da cobrança ilegal, o saldo da conta ficará negativo 

o que possibilitará o envio do seu nome ao banco de cadastro de 

inadimplentes. 6. Colacionou ao processo, procuração, documentos 

pessoais do menor, documentos pessoais da genitora do autor, 

declaração de pobreza, comprovante de endereço, informativo de conta 

poupança, cópia do cartão de débito e extratos da conta. 7. Em decisão ID. 

4462671 fora indeferida a liminar e determinada a citação da parte 

requerida. 8. Realizada audiência de conciliação ID. 5854570 esta restou 

infrutífera. 9. O requerido apresentou sua contestação visualizada em ID. 

6051445, alegando em preliminares, a ausência de condição da ação e 

falta de interesse de agir e, no mérito, ausência de danos morais, a má-fé 

não evidenciada, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não 

preenchimento dos requisitos da inversão do ônus da prova, ao final, 

pugna pela improcedência da ação. 10. O autor, por sua vez, impugnou a 

contestação da parte requerida, conforme se vê em ID. 8350420. 11. 

Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO 12. A lide em apreço, nos termos do inciso I, do 

art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado do mérito, não havendo, dessa forma, a 

necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é 

suficiente para o meu convencimento. DAS PRELIMINARES 13. A preliminar 

alegada não merece prosperar, visto que analisada à luz do Princípio 

Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição ou do acesso à jurisdição. 

De forma que não é necessário prévio requerimento administrativo para 

que o autor intente com ação judicial. 14. Afasto pois a preliminar arguida. 

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR 

15. Cumpre anotar que a relação jurídica em questão submete-se às 

normas de proteção e defesa ao consumidor (Lei n. 8.078/90), que se 

reveste de normas de ordem pública e interesse social (art. 1º, Lei n. 

8.078./90) e conforme a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras." DO ÔNUS DA PROVA 

16. Foi deferido o pedido de inversão do ônus da Prova na decisão 

proferida no id. 4462671 e a citada decisão não foi objeto de Recurso. DO 

MÉRITO 17. Pois bem, da detida análise do pedido, documentos 

apresentados, contestação e impugnação é possível definir que a 

controvérsia reside na legalidade ou ilegalidade dos valores debitados na 

conta poupança do autor menor de idade neste ato devidamente 

representado pela genitora. 18. O referido desconto foi comprovado por 

meio do extrato trazido pelo autor no id. 4162201, onde consta débitos de 

tarifa bancária ocorridos mensalmente e logo abaixo os rendimentos da 

"poup fácil-depos", presume-se ser o rendimento da poupança fácil. 19. 

Neste aspecto, concluo que o Autor logrou êxito em comprovar que os 

descontos são indevidos, vez que conforme alegado na exordial contratou 

apenas a modalidade de conta poupança e a parte requerida não se opôs 

de forma eficaz para desconstruir tal alegação. 20. A Instituição Bancária 

sequer manifestou na peça contestatória acerca das regras contratuais 

do vínculo institucional com a parte autora. Não trouxe o contrato de 

abertura de conta capaz de desconstituir o alegado. Ao contrário 

limitou-se a aduzir que era dever do autor comprovar seu direito, mesmo 

tendo ciência do deferimento da inversão do ônus da prova. Disse ainda 

em sua peça contestatória tratar a cobrança de 'mero aborrecimento'. (Id 

6051445) 21. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES – 

INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 373 DO CPC – DESCONTOS 

INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – 

CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR 

SATISFATÓRIO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS – 

POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DIMINUIÇÃO DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DESCAMBIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. De 

acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. 2. No tocante aos danos morais, esse tipo de indenização, 

que encontra respaldo no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, 

e no artigo 186 do Código Civil - CC, somente é cabível quando restar 

demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade 

da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo dor, angústia e 

transtorno, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 3. Embora não 

encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmam no 

sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a 

capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. 4. Sendo incontestável que a relação contratual 

entre as partes sequer foi, de fato, estabelecida, o débito cobrado deve 

ser considerado indevido, havendo de ser devolvido em dobro, na forma 

prevista do artigo 42 do CDC. 5. Não são considerados excessivos os 

honorários advocatícios arbitrados em observância ao parâmetro 

estabelecido no §2º do artigo 85 do CPC. (Ap 43265/2018, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 25/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)” 22. E ainda: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA 

DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO REQUERIDO – DÍVIDA INEXISTENTE – 

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DÉBITO 

INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

RECURSAIS – MANTIDO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- 

NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo 

juntado qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da parte 

autora, bem como da origem dos débitos apontados como devidos, o 

requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c 

art. 17 do CDC. 2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do 

órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano in re 

ipsa, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. 3. A Súmula 

385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos 

legítimos inscritos anteriormente. 4. O quantum da indenização por danos 

morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o 

tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de 

restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 5. Em 

atendimento ao que determina o art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em razão do 

trabalho elaborado pelo patrono do Apelado em grau recursal, majora-se 

verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, 

em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento). 6- A 

repetição de indébito pressupõe pagamento indevido, não comprovado 

nos autos que houve efetivo pagamento indevido, não há que se falar em 

repetição de indébito, conforme preconiza o art. 42 do CDC. SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/08/2018, Publicado no DJE 07/08/2018)” 23. Ademais, o art. 2º, II da 

Res/BACEN nº 3919 de 25 de novembro de 2010 veda a cobrança de 
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tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais a pessoas 

naturais em contas depósito de poupança. Assim, nos termos do art. 341 

do Código de Processo Civil, restou demonstrada a ilegalidade nos 

descontos de Tarifa Bancária em sua conta poupança (Extrato Bancário 

id. 4162201). DANO MORAL 24. O pedido de indenização por dano moral é 

fundado no fato do malsinado desconto ter sido efetuado de forma 

irregular em conta bancária/poupança sem a ciência e autorização da 

parte. 25. Nessa senda os Tribunais tem entendido ser defeito na 

prestação do serviço, remetendo ao Código de Defesa do Consumidor em 

seu artigo 14. Vejamos. TJ-SP - Apelação APL 10038987320168260218 

SP 1003898-73.2016.8.26.0218 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de 

publicação: 22/06/2017 Ementa: Ação indenizatória por danos materiais e 

morais. Procedência. Insurgência. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. Débitos indevidos em conta-poupança. Instituição financeira 

que não demonstrou a higidez das operações realizadas. Ônus probatório. 

Exegese do art. 373 do CPC . RESPONSABILIDADE CIVIL. Relação de 

consumo. Requisitos. Defeito na prestação de serviços. Ilícito. Descontos 

indevidos em conta-poupança. Dano material caracterizado. Nexo de 

causalidade. Dever de indenizar. Determinação de restituição de valores 

de forma simples e atualizada. Danos morais. Hipótese em que os 

constrangimentos e aflições advindas do evento extrapolam o mero 

aborrecimento. Afetação de foro íntimo da pessoa. Dever de indenizar 

também caracterizado. Valor indenizatória fixado com razoabilidade. 

Procedência da demanda mantida, todavia, com a determinação de 

devolução simples dos valores indevidamente descontados. Recurso 

parcialmente provido. 26. Ainda. TJ-RS - Apelação Cível AC 70067894857 

RS (TJ-RS) Jurisprudência•Data de publicação: 20/06/2016 Ementa: 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE 

INDENIZAR. A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva (art. 14 

, caput, do CDC ), somente podendo ser afastada quando provar: I - que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (art. 14 , § 3º , I e II , do CDC ). Entretanto, 

nenhuma dessas excludentes foi comprovada, ônus do réu, por força do 

art. 14 do CDC , § 3º, do CDC , razão pela qual impõe-se o dever de 

indenizar os danos ocasionados aos autores. Danos morais devidos, 

devendo ser mantida a quantia fixada a esse título, mormente levando em 

consideração que o valor fixado na sentença encontra-se de acordo com 

os parâmetros utilizados por esta Câmara para casos semelhantes ao sub 

judice. Danos morais. Termo inicial para a incidência dos juros moratórios. 

Os juros moratórios de 1% ao mês devem incidir a partir do evento 

danoso, conforme Súmula 54, do STJ. No caso, a correção monetária 

deve incidir a contar da sentença, conforme decidiu a sentença, sob pena 

de reformatio in pejus. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 

70067894857, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 16/06/2016). 27. Diante do 

exposto, acolho o pedido de Indenização por danos morais. DANO 

MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 28. O dano 

material está devidamente comprovado com o decréscimo patrimonial 

ocorrido na conta poupança do autor por meio do débito das tarifas 

bancárias. 29. O nexo de causalidade entre o dano causado e o ilícito 

promovido pelo réu é latente de forma que devida a indenização. 30. 

Nesse mesmo caminho o deferimento da restituição dos valores é medida 

que se impõe, no entanto de forma simples visto que não se adequa ao 

disposto no art. 42, caput da Lei n. 8.078/90. DISPOSITIVO 31. Diante do 

exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

para condenar/determinar que a instituição financeira ora requerida: a) 

proceda ao encerramento da conta poupança n. 0031930-9, agência: 

1941-0; b) restitua de forma simples ao autor os valores de R$ 106,80 

(cento e seis reais e oitenta centavos), desde a data do desembolso, e 

deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, , e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; c) pague ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir 

da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), 

aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso 

(Súmula 54, STJ). 32. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da 

causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos 

serviços e o tempo despendido. 33. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo, com 

as baixas de estilo. 34. P. I. C. 35. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006701-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006701-44.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: 

LUIZ ANTONIO PEREIRA DA SILVA Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão proposta por BANCO PAN S.A, em desfavor de LUIZ 

ANTONIO PEREIRA DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Em petição de ID. 15215978, o autor veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006924-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ALVES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 6 9 2 4 - 3 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HELIO ALVES 

DE BARROS Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de HELIO ALVES MAGALHAES, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Em análise ao feito, constato que o 

nome do requerido encontra-se cadastrado equivocadamente como “Helio 

Alves De Barros”, dessa forma, proceda-se à Secretaria a devida 

retificação. 3. Fora oportunizada à parte autora a emendasse a inicial, a 

fim de comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de 

indeferimento inicial, vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao 

devedor, retornou com o motivo “NÃO PROCURADO”. 4. Isso porque, o 

direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 6. In casu, em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito o instrumento 

de protesto de ID. 14281716, realizado em 18/06/2018, após a propositura 

da ação. 7. Todavia, não se admite que a notificação ou o protesto 

ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 8. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 
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emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 9. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do 

Código de Processo Civil. 10. Ante o exposto, declaro extinto o processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 11. Custas pagas na 

distribuição. 12. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 13. P. I. C. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 
PORTARIA Nº 510/2018-GRHFC 
(2ª Alteração) 
 
A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 
(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 
do Estado de Mato Grosso, 

 
CONSIDERANDO o afastamento do Magistrado Jeverson Luiz Quinteiro nos dias 18/10/2018 
e 19/10/2018 e o afastamento do Magistrado Jurandir Florêncio de Castilho Júnior nos dias 
24/10/2018 e 25/10/2018, conforme consta no expediente CIA nº. 0729283-17.2018.8.11.0001; 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1.º Alterar a escala de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, 
bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Outubro de 2018, estabelecida 
pela Portaria nº. 458/2018-GRHFC de 17/09/2018, das 19:01h do dia 11/10/2018 até as 11:59h 
do dia 19/10/2018 e das 19:01h do dia 19/10/2018 até as 11:59h do dia 26/10/2018, da área 
criminal, da seguinte forma: 

 
ÁREA CRIMINAL 
 
Das 19:01h do dia 11/10/2018 até as 11:59h do dia 17/10/2018 
Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  
                                                Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     THAYS MACHADO 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  MARCOS SANTOS REGO  

 Telefone(s): 99642-8737 
 FANY RIBEIRO DE AQUINO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 17/10/2018 até as 11:59h do dia 19/10/2018 
Juiz(a): Dr. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO 
 Juízo da 14ª Vara Criminal  
Gestor:  MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ 
 Telefone(s): 3648-6285 / 99949-0558  
Oficiais de Justiça:  MARCOS SANTOS REGO  

 Telefone(s): 99642-8737 
 FANY RIBEIRO DE AQUINO 
 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 
 Telefone(s): 99997-5916 
 
Das 19:01h do dia 19/10/2018 até as 11:59h do dia 23/10/2018 
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Juiz(a): Dr. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO 
 Juízo da 14ª Vara Criminal  
Gestor:  MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ 
 Telefone(s): 3648-6285 / 99949-0558  
Oficiais de Justiça:  LUZIETE ALVES DA CUNHA MORAES 
 Telefone(s): 99642-8737  
 AMAURY SEBASTIÃO QUEIROZ 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916  
 
Das 19:01h do dia 23/10/2018 até as 11:59h do dia 26/10/2018 
Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO  
                                                Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 
Gestor:     THAYS MACHADO 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 
Oficiais de Justiça:  LUZIETE ALVES DA CUNHA MORAES 
 Telefone(s): 99642-8737  
 AMAURY SEBASTIÃO QUEIROZ 
 Telefone(s): 99326-7998  
Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 
 Telefone(s): 99997-5916  

 
ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 
pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 
ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 
escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 
Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 
sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 
no Diário da Justiça Eletrônico. 

 
ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 
visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 
notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 
Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 
conhecimento da convocação, notificando-os pelo e-mail funcional. 

 
ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 
presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 
expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 
custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 
obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 
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realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 
matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 
ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 
servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 
plantão, em dia não útil. 

 
ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 
Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 
apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 
ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 
magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 
devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 
relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 
encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 
fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 
Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 
Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 
substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 
impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 
ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 
nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 
constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 
de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 
Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 
aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 
Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 
serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 
Registre-se e cumpra-se. 

 
Cuiabá, 16 de outubro de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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